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Terugblikken is nooit mijn sterkste punt geweest. 

Wat gebeurd is, is gebeurd, en daar valt toch 

niets meer aan te veranderen. Een bekende 

uitspraak van Henry Ford luidt: ‘history is bunk’ 

ofwel ‘geschiedenis is nonsens’. Ik zou het iets 

anders willen stellen: ‘Het enige dat we van de 

geschiedenis kunnen leren is dat we nooit iets 

van de geschiedenis leren’. 

De Faunabescherming bestaat dit jaar 40 jaar. 

Misschien verwacht u nu een terugblik over die 

periode, maar dat wordt dan een teleurstelling. 

Ik ben altijd meer geïnteresseerd in de toekomst. 

Is er over 40 jaar nog oorlog, honger en ziekte? 

Het is een prettige gedachte dat ik daarover van 

alles kan debiteren, want de kans dat ik er dan 

nog ben om verantwoording af te leggen, is mi-

nimaal.

Maar wat me eigenlijk meer bezighoudt is dit: 

hoe zou de wereld er over 40 jaar uitzien als 

de dingen waarvoor ik me nu inzet gerealiseerd 

zouden worden?

In vroeger jaren was ik een groot liefhebber van 

fantasy en science fiction. Niet zozeer van ge-

vechten met laserwapens vanuit ruimteschepen 

en al zeker niet van draken en tovenaars. Veel 

interessanter vond ik altijd de maatschappelijke 

science fiction, waarbij één of meer parameters 

van de samenleving veranderd worden om te 

kijken wat daarvan het effect zou zijn.

In The Left Hand of Darkness exploreert Ursula Le-

Guin een maatschappij waarin geslacht geen rol 

speelt. Mensen zijn mannelijk of vrouwelijk, naar-

mate het uitkomt. Een beklagenswaardig persoon 

die steeds dezelfde seksuele geaardheid heeft, 

wordt als pervers beschouwd. En Damon Knight 

voert in de novelle Rule Golden een buitenaards 

ras op dat de mensheid zo modificeert, dat al-

les wat iemand een ander bewust aandoet ook 

hemzelf gebeurt. Zo sterft degene die iemand 

aanvalt aan dezelfde wonden als die hij heeft 

toegebracht. Het personeel van slachthuizen kan 

geen dieren meer afmaken, want dan vallen ze 

zelf dood neer. Uiteindelijk ontstaat er een maat-

schappij zonder geweld.

Interessant is dat ook de vraag wordt gesteld 

of iedereen dan vegetariër moet worden. Dat 

wordt beantwoord met: ‘Het is mogelijk te doden 

zonder pijn of angst te veroorzaken. […] Jullie 

moeten alleen die nutteloze wreedheid achter je 

laten.’

Volgens mij is er nog steeds niets mis met het 

principe ‘wat gij niet wilt dat u geschiedt doe 

dat ook een ander niet’. Helaas heeft de ge-

schiedenis (!) ons geleerd dat mensen van nature 

geneigd zijn om het heel normaal te vinden dat 

zij meer recht hebben op geld, voedsel en vlieg-

vakanties dan de 

minder gelukkigen. 

Dat wij-en-zij-den-

ken zien we in de 

vorm van nationa-

lisme, racisme en 

speciesisme. Dus 

erg optimistisch 

ben ik niet over de 

maatschappij van 

veertig jaar in de 

toekomst.

Maar ik hoop één 

ding: dat eindelijk eens in wetgeving wordt vast-

gelegd dat het een misdaad is om een levend 

wezen, mens of dier, zonder enige noodzaak te 

martelen of van het leven te beroven, alleen maar 

als amusement. Dat kleine stukje extra bescha-

ving zou toch over veertig jaar – en liefst 

eerder – mogelijk moeten zijn.

CASSANDRAOver 

veertig jaar

Het personeel van 

slachthuizen kan geen 

dieren meer afmaken, 

want dan vallen ze 

zelf dood neer


