
C
ulinair journalist Joël Broekaert zorgde eerder deze 
maand voor opschudding met een opiniestuk in 
NRC Handelsblad. Daarin confronteerde hij zijn 
lezers met de consequenties van hun vleeszucht. 
Broekaert drukte ons nog maar eens met de neus op 

de feiten: de supereffi  ciënte vleesindustrie leidt tot ontbos-
sing, enorme CO2-uitstoot, bodemverontreiniging, levensge-
vaarlijke epidemieën en genetisch verziekte beesten zonder 
dierwaardig bestaan.

Dan rest ons slechts één conclusie, maar die trekt Joël niet. 
Wie hem weleens op een foto bij een van zijn artikelen heeft 
gezien, zal niet verbaasd zijn. Broekaert (baard, lang golvend 
haar, piratenoorbellen) likt daarop wellustig aan slagersmes-
sen of zoent op Franse wijze met varkenskoppen. Voor zijn 
volgers op Twitter is hij de man die een speenvarken door een 
keuken zeult.

Broekaert is de ultieme carnivoor en wenst dat te blijven. 
Zijn oplossing luidt: méér vlees eten. Niet meer kilo’s, maar 
meer soorten vlees. Eet het héle beest, spoort hij ons aan. 
Oren, poten, staart, ingewanden: alles. Dat scheelt niet alleen 
miljoenen dieren een hoop ellende, ook onze eigen levens 
gaan erop vooruit. De vleesindustrie is namelijk ingericht om 
ons van instant mals, maar relatief fl auw vlees te voorzien. 
Stukjes die in een mum van tijd gebakken zijn en in niets 
doen denken aan het karkas waaruit ze gesneden zijn. Op het 
plastic bakje met het laff e lapje tolereren we nog net een 
schetsmatig plaatje van het beest in kwestie, maar aan tafel 
denken we liever niet aan échte dieren. 

Wangetjes
Helaas heeft een koe slechts één ossenhaas en aldus worden 
er veel meer runderen geslacht dan we op kunnen. Een groot 
deel believen we niet en wordt vermalen tot veevoer of 
gedumpt in hongerig Afrika. Terwijl juist de zogenaamde 
incourante delen het smakelijkst zijn. De bereiding van pak 
’m beet een kalfstong vergt meer tijd, het ziet er minder 
anoniem uit, maar het smaakt fantástisch.

Het betoog kwam Broekaert op de nodige kritiek te staan. 
In dezelfde krant werd hij door een boze vleesonthouder 
vergeleken met een dokter die de juiste diagnose stelt, maar 
weigert adequate medicatie toe te dienen. Een waarheid als 
een koe, maar soms sorteren halve oplossingen meer eff ect 
dan hele. De poging om een vleeseter te bewegen zijn horizon 
te verbreden is nu eenmaal een stuk kansrijker dan hem te 
bekeren tot het veganisme.

Ik breek dan ook graag een lans voor meneer Broekaert. Ga 
eens wat vaker met die veronachtzaamde stukken vlees aan 
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de slag. Vraag is alleen hoe incourant wij, kosjere carnivoren, 
kunnen eten. Wat betreft kip zitten we goed. We eten zelfs 
graag de levertjes, alleen zouden we wat vaker de dijen 
moeten proberen in plaats van die saaie fi letjes.

Bij runderen, kal� es en lammetjes is het een stuk 
gecompliceerder. Het hele achterstuk wordt niet afgenomen, 
omdat het vol zit met ongeoorloofde vetten en een verboden 
pees. Die zouden verwijderd kunnen worden, maar dat is een 
kostbaar en ingewikkeld klusje waar de enige kosjere slagerij 
van Nederland zijn vingers niet aan brandt. De meeste 
incourante delen zitten in het voorstuk, maar toch liggen die 
niet in de vitrine bij Marcus. Wat zou ik graag eens wangetjes 
stoven en ook gepocheerde kalfshersenen schijnen reuze 
exquis te zijn. Maar ook hier geldt dat het verwijderen en 
kosjer maken te complex en tijdrovend is voor het kleine 
kosjere slachtteam. De koppen blijven achter in het slacht-
huis.

Gelukkig trekt de slachter nog wel de tongen uit die 
koppen. Incourant vlees bij uitstek, dat niet maskeert wat het 
was: een tong uit de bek van een beest. Maar hé, wel vlees 
willen eten, maar het niet willen weten, daar houden we mee 
op, afgesproken? En geloof me, na vier uur sudderen eet je het 
smaakvolste, malste vlees van de allertroostendste categorie. 
Volgende week een recept.   ■
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