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Verdere groei verdeeldheid Kweekvlees Kwestie
Partijen recht tegenover elkaar na publieke provocatie Boelelaan 
Lab

AMSTERDAM – Een wereldwijde 
strijd is losgebarsten rondom 
het kweekvlees vraagstuk. 
Gisteren omstreeks 
middennacht is het 
laboratorium aan de Boelelaan 
bestormd en vernield. De 
politie wil nog geen verdere 
informatie verstrekken maar 
de media en buurtbewoners 
denken dat de tegenbeweging 
jegens het kweekvlees deze 
misdaad op zijn geweten heeft. 
Een woordvoerder van 
Laboratorium Boelelaan 
reageert: “Ons hele team is 
geschokt. 

Meningsverschillen zijn logisch 
en wij staan altijd op voor een 
gesprek of discussie maar 
geweld en vandalisme mogen 
wij als bedrijf en maatschappij 
niet tolereren. Ik hoop dat de 
vandalisten gepakt en bestraft 
worden. We vragen dan ook 
iedereen die iets gezien of 
gehoord heeft contact op te 
nemen met de politie.” 
Kweekvlees, ook wel vitrovlees 
genoemd, wordt gekweekt in 
diverse laboratoria over de 
hele wereld, uit stamcellen van 
echte dieren.. Dit vlees wordt 
sinds 2020, voor een 
goedkopere prijs dan echt 
vlees, in diverse 

supermarkten en groothandels 
verkocht Laboratorium 
Boelelaan was een voorloper 
op het gebied van kweekvlees 
en begon al vroeg met 
produceren van verschillende 
trendgevoelige 
verschijningsvormen van het 
kweekvlees. Zij spelen in op de 
consument die eten niet alleen 
ziet als behoefte maar ook op 
een esthetische wijze benaderd. 
Sinds kort heeft laboratorium 
Boelelaan een satirisch stuk 
vlees in productie genomen 
wat eruit ziet als een duiveltje. 

ethisch vraagstuk en 
gemoedstoestand of 
kweekvlees wel of niet 
verkocht mag worden. 
Deel van deze sociale 
verdeeldheid is gebaseerd 
op religie of cultuur. Een 
groot deel van de christenen 
en islamieten zien 
kweekvlees als onrein eten 
en sommige zelfs als een test 
van Satan. De reden om 
kweekvlees te produceren, is 
dat de traditionele 
vleesproductie zeer 
inefficiënt is en niet 
duurzaam. Er is veel grond 
en water  voor nodig om een 
dier van voedsel te voorzien 
en het dier moet lang 
groeien voordat 
het geslacht en 
geconsumeerd kan worden. 
Economische gezien kost het 
ook veel geld om een dier 
lang te verzorgen voor het 
uiteindelijke consumeren 
van voedsel. Vooral de 
groeiende vraag naar vlees 
zou opgevangen kunnen 
worden door industriële 
vleesproductie. Een ander 
sociaal voordeel is dat 
de bio-industrie geen 
dierenleed meer zal 
veroorzaken.

Het duivelse vlees is 
waarschijnlijk een cynisch 
antwoord op de kritiek van de 
satan beschuldigers. Het lijkt 
erop dat deze productie het 
laboratorium duur is komen te 
staan. Bij een onderzoek wat 
jaren geleden is uitgevoerd door 
het CSB planbureau, bleek dat er 
sinds 2014 al een grote 
verdeeldheid over 

“Economisch Voordeel 
maar Satanistisch 
Nadeel!” 
- Tegenstander 
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