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The loading screen says “What is the Meatrix?” On a background of glowing matrix-like 
characters (dollar signs and animal icons) 

 
Wat is The Matrix? 

 
We see a typical family farm, a few pigs chickens and cows. A farmer comes by and 

pours some food in the pig trough. 
 
FARMER 
Alsjeblieft, Leo. 
 

Leo the pig grunts happily. And begins to eat. 
 
MOOPHEUS 
Psst, Leo! 
 

Leo looks up to see a shadowy cow in sunglasses and a trench coat standing next to 
the barn. 

LEO 
Wie ben jij? Hoe weet je mijn naam? 
 
MOOPHEUS 
Ik ben Moopheus en ik weet heel veel over jou. Heb je van The Meatrix gehoord? 
 
LEO 
The Meatrix? 
 
MOOPHEUS 
Wil je weten wat het is? 
 
LEO 
OK. 
 
MOOPHEUS 
The Meatrix is overal, Leo. Het is het verhaal dat we onszelf vertellen over waar vlees en 
dierlijke producten vandaan komen. Deze boerderij is een fantasie. Neem de blauwe pil en 
blijf in de illusie verkeren. Neem de rode pil en ik zal je de waarheid laten zien. 
 

Leo takes the red pill. They go through a crazy transition. And land in a huge bleak 
factory farm pig barn, pigs in gestation crates as far as the eye can see. Leo finds 

himself standing in one. 
 
MOOPHEUS 
Welkom in de echte wereld. 
 
LEO 
Bah! Wat is dit voor een vreselijke plek? 
 
MOOPHEUS 
Dit is een intensieve veehouderij. Eieren, melk en vlees komen voornamelijk van dit soort 
plekken vandaan. 
 
LEO 
Hoe is dit zo gekomen? 



MOOPHEUS 
Ik zal het je laten zien. 
 

(MOOPHEUS brings LEO to a family farm, they stand as silhouettes in the foreground) 
 

Halverwege de twintigste eeuw begon de agro-industrie ten koste van mens en dier kleine, 
duurzame, familieboerderijen aan te passen om de winst te maximaliseren. De bio-industrie 
was geboren. 
 

Scary machine/robots come over the horizon, the sky becomes dark. Red computer 
screen POV, profit readouts and cross hairs appear and take aim, we watch as the 

family farm becomes a factory farm. Bulleted talking points appear at the bottom of the 
screen, the first one is “unnecessary animal cruelty". 

 
De dieren worden zo dicht mogelijk op elkaar gehouden. De meeste zien nooit daglicht en 
krijgen geen verse lucht. Veel dieren kunnen zich zelfs niet omkeren. 
 
Deze wrede omstandigheden veroorzaken gevechten en ziektes onder de dieren. Om dit op 
te lossen begon de machinerie van het bedrijfsleven over te gaan tot systematische 
verminking, zoals het afknippen van snavels bij kippen. 
 
En ze stopten een dagelijkse dosis antibiotica in het voer om de arme dieren levend te 
houden. Hierdoor kunnen ziekteverwekkers resistent worden tegen antibiotica. Elke dag  
komen we dichter bij een epidemie die niet meer gestopt kan worden. 

 
(“antibiotic resistant germs” appears at the bottom of the screen) 

 
LEO 
Bah! Wat is dat voor een stank? 
 
MOOPHEUS(muffled) 
 Zes miljoen kilo uitwerpselen! Dit verontreinigt de lucht en het grondwater. Daarom hebben 
mensen die dicht bij intensieve veehouderijen wonen vaak last van gerelateerde ziekten. 
 

(“destroys environment” appears at the bottom of the screen) 
 

LEO 
Nou, dit ruikt als ssstron… 
 
MOOPHEUS 
En verder hebben coöperaties in de bio-industrie gedurende tientallen jaren hun werknemers 
onheus behandelt en boerengemeenschappen vernietigd. Sinds 1950 zijn er twee miljoen 
kleine veebedrijven verdwenen. Als dit zo doorgaat, dan zullen er geen onafhankelijke 
familiebedrijven meer overblijven. 
 
(We see a landscape with the robots crushing red farmhouses by “pooping” grey factories on 

them; the sky gets darker and darker).  
 

(“destroys communities” appears at the bottom of the screen) 
 

Dat is The Meatrix, Leo. De leugen die we onszelf vertellen over waar ons voedsel vandaan 
komt. 
 
MOOPHEUS 
Maar het is nog niet te laat. Er is een tegenbeweging. 
 

(Moopheus is joined by another pig,and a chicken. All wearing black overcoats and 
sunglasses). 

 



LEO 
Je kunt op me rekenen. 
 

(Enraged Leo jumps up out of the crate and freezes in “bullet time” ala the matrix) 
 
Hoe kunnen we ze stoppen, Moopheus? 
 
MOOPHEUS(Address the user in the foreground) 
Wij gaan dit verhaal verder rondvertellen. Maar jij, de consument, hebt de echte macht! Steun 
de bio-industrie niet! Er is een wereld aan alternatieven! 
 

(He holds out his hoof with a large blue pill in it.) 
 

Klik hier en ik zal je laten zien hoe je The Meatrix kunt ontvluchten. 
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