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PeerGroup brengt varken bij consument
‘We kunnen niet zonder boeren, maar knijpen ze wel helemaal uit’
Wat komt er allemaal bij kijken
om een stukje vlees in de pan te krijgen? Veel consumenten hebben er
geen idee van, merkte Sjef Meijman
(33) uit Veenhuizen. Samen met
Elles Kiers is hij de drijvende kracht
achter het kunstproject ‘Varkenshuis’, waarbij het varken letterlijk
bij de consument wordt gebracht.

H

et project ‘Varkenshuis’ ging
vorig jaar al van start in Groningen. Het is een initiatief van het
locatietheatergezelschap PeerGroup (zie
kader). Uitvoerende kunstenaars zijn
Sjef Meijman en Elles Kiers, die beiden
worden geïnspireerd door de landbouw
en voedselproductie. Op een braakliggend stukje grond aan de Nieuweweg
liepen twee varkens, Sven en Mootje, die
de hele zomer werden verzorgd door de
bewoners van de wijk. In september werden de dieren geslacht en belandden ze
op de buurtbarbecue.
Het project maakte veel los, vertelt
Meijman. ‘Mensen vonden het eerst
maar vreemd dat er twee varkens in hun
wijk liepen en vreesden overlast, maar
in de praktijk bleek dat enorm mee te
vallen. De buurt voelde zich verantwoordelijk en ook de studenten die tegenover
het veldje woonden hielden een oogje in
het zeil. Die verbondenheid was precies
onze bedoeling.’
De groep werd benaderd door het
Innovatienetwerk van het ministerie
van EL&I met de vraag of ze een dergelijk project ook in de Randstad konden
opzetten. Ze zochten daarop contacten
met organisaties waarmee ze konden
samenwerken. In Rotterdam is dat de
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Rotterdamse Oogst en in Tilburg de
groep mEATing. De derde locatie is het
Drentse Annerveenschekanaal. Het Varkenshuis ging hier in september van
start, in Rotterdam begint de bouw volgende maand en in Tilburg is het nog
wachten op de vergunningen en dergelijke.
‘Het is een langzaam en moeizaam
proces’, zegt Meijman. ‘We hebben de
locatie in Annerveenschekanaal erbij
gedaan om te zien of er verschil is tussen
een kleine gemeenschap en een grote
stad. Bovendien is het voor ons dichterbij; de projecten in Rotterdam en Tilburg
zullen we meer op afstand volgen. Het
eerste verschil is al duidelijk: het project
in Annerveenschekanaal draait al en in
de steden nog niet.”
OPETEN

De opzet van de Varkenshuizen is
overal gelijk: bouw als buurt een onderkomen voor de varkens, ga ze samen
verzorgen om ze vervolgens gezamenlijk
op te eten. ‘Mensen moeten zich bewust
worden wat nodig is om vlees te krijgen’,
verwoordt Meijman de achterliggende
gedachte. ‘Ze moeten merken hoeveel
werk het is en wat er allemaal bij komt
kijken. In de praktijk weigeren ze daar
een normale vergoeding voor te betalen.’
Het project is zeker niet gericht tegen
de huidige varkenshouderij, benadrukt
hij. ‘Het is eerder tegen de huidige consument. Ik zie boeren ploeteren en veel
van hen zouden best met minder varkens toe willen, maar dat kan niet vanwege de prijs die ze krijgen betaald. Je
hebt als boer niet zoveel keuze, want er
moet toch geld verdiend worden. Ik denk
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echt dat de sleutel bij de consument ligt.’
Zelf is hij geen boer, maar docent
metaal op het MBO en begeleider op een
zorgboerderij. Hij richt zich in zijn projecten op ‘agrarische kunst’, terwijl Elles
Kiers zich met ‘eetbare kunst’ bezighoudt. ‘De boerderij heeft altijd al mijn
fascinatie gehad. Ik heb de boeren hoog
zitten en wilde zelf ook altijd boer worden, maar dat zat er zonder agrarische
achtergrond niet in. Misschien maar
goed ook, want ik ben toch wel wat een
romanticus.’
Toch houdt Meijman al vijf jaar varkens, maximaal vier. ‘Ik merk dat dat
toch wel verantwoordelijkheid met zich
meebrengt. Je moet ze iedere dag voeren
en verzorgen. Dat willen we in het project ook duidelijk maken: dat het eten
niet vanzelf op je bord terechtkomt. Het
stuit me tegen de borst dat mensen geen
besef hebben wat ze eten en waar het
vandaan komt. In feite hadden we hetzelfde project ook met worteltjes kunnen
doen, maar varkens spreken toch meer
tot de verbeelding. Bovendien zijn het
ontzettend sociale dieren.’
Met het Varkenshuis willen de initiatiefnemers een beetje terug naar de
basis: de mens voedt het dier en het dier
voedt vervolgens de mens. ‘Vroeger was
het heel normaal dat iedereen een paar
varkens had die het keuken- en groenteafval op aten. Die varkens werden in de
herfst geslacht en zorgden zo in de wintermaanden voor voedsel.’
ACTIES

Er moet heel wat geregeld worden
voordat de dieren uiteindelijk naar hun
onderkomen kunnen. In Rotterdam is

een stukje braakliggend terrein naast
Kaap Belvedere gevonden als locatie.
In december kan de bouw beginnen en
begin volgend jaar komen de varkens.
In Tilburg laat dat groene licht nog even
op zich wachten. Buurtbewoners bleken
niet blij met de plannen en er kwamen
acties om het Varkenshuis tegen te houden.
Meijman: ‘We hebben bewust gekozen voor een stad in Noord-Brabant,
waar de meeste varkens worden gehouden. Maar juist hier ligt het erg gevoelig
en emotioneel. Mensen vinden het dierenmishandeling en willen geen varkens
opeten die daar vrij hebben rondgelopen.’
Niet alleen de wijk, grondeigenaar
en gemeente moeten moet willen meewerken, er zijn ook veel regels waaraan
voldaan moet worden. ‘We hebben een
UBN-nummer aangevraagd en vallen
onder de recreantenstatus. Als je minder
dan vier varkens houdt, blijf je buiten
het professionele circuit. Maar dan nog
is het best veel gedoe met vervoersdocumenten en zo, al snap ik best dat er
regels nodig zijn. We willen absoluut
niet dat er door onze dieren een ziekte
uitbreekt.’
Hun opzet stuit ook op regels rond
het voeren van keuken- en groenteafval. Dit mag niet aan varkens worden gevoerd vanwege het gevaar voor
besmettelijke dierziektes. ‘We geven de
bewoners een emmer met daarop duidelijke instructies wat er wel en niet in
mag. Vlees en etensresten bijvoorbeeld
mogen niet. De NVWA houdt dat ook in
de gaten en in goed overleg komen we
er wel uit. In Groningen heeft het geen

PeerGroup
Sjef Meijman en Elles Kiers maken deel
uit van de PeerGroup. Locatietheatergezelschap PeerGroup is gevestigd in een
voormalig munitiedepot in Donderen
(Drenthe) en bestaat uit een vaste kern
van ongeveer twintig medewerkers:
theatermakers, beeldend kunstenaars,
filmmakers en muzikanten. PeerGroup
maakt locatietheater en projecten geinspireerd door het landschap, de landbouw en thema’s van het platteland.
Sinds haar oprichting in 2000 heeft de
PeerGroup een groot aantal grotere en
kleinere projecten gerealiseerd. Met het
overkoepelende project De Streek richt
de PeerGroup zich de komende jaren op
de Drents-Groningse Veenkoloniën. Het
gebied van aardappel en suikerbiet zal
de hoofdrol spelen in tal van PeerGroupactiviteiten.

problemen veroorzaakt. Het is ook juist
die discussie die we met het project willen aangaan: het varken was vanouds
een afvalverwerker en alleseter, maar is
van de mens vervreemd.’
‘We willen ook voorstellingen en discussieavonden in de wijk organiseren’,
vervolgt hij. ‘Bijvoorbeeld met iemand
uit de intensieve veehouderij en Marianne Thieme ofzo. We zijn als consumenten de weg kwijtgeraakt. We kunnen
niet zonder boeren, maar knijpen ze
wel helemaal uit. Dat mensen dat niet
inzien, baart me zorgen.’
Ida Hylkema
De kunstenaars en hulpboeren namen in
september het Varkenshuis in Annerveenschekanaal in gebruik.
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