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Vegetarisme, het niet eten van vlees, vis, schaaldieren en gevogelte, bestaat al eeuwen. Het feit  dat de 
NVB (Nederlandse Vegetariërsbond) al sinds 1894 bestaat, geeft aan dat vegetarisme beslist geen 
modieuze trend of een van de vele door de media opgeklopte hypes is. in België is de oude 
Vegetariërsbond opgegaan in EVA (Ethisch Vegetarisch Alternatief). 

 

Oudheid 
De Griekse wiskundige en filosoof Pythagoras 
van Samos (ca. 572 - ca. 500 v.o.j.) en zijn 
leerlingen waren al bekend met vegetarische 
voeding. Hun beweegredenen waren echter, 
zéker met onze huidige wetenschappelijke en 
filosofische inzichten, ronduit bespottelijk: zij 
waren overtuigd van de onsterfelijkheid van de 
ziel en Pythagoras onderwees de reïncarnatie. 
Dat is dan ook de reden waarom hij geen vlees 
at. Lange tijd werden vegetariërs ook wel 
pythagoreeërs genoemd. 

 
Varianten 
Ruim 4,5% van de Nederlandse bevolking eet 
volledig vegetarisch. Daarnaast kiest een 
groeiend aantal Nederlanders ervoor om 
eenmaal per week of zelfs meerdere keren in de 
week vegetarisch te eten: de zogeheten parttime 
vegetariërs of 

}milieuorganisatie Natuur & Milieu is 
een flexitariër iemand die één of meer 
dagen in de week geen vlees eet, wat 
dus op een parttime vegetariër lijkt. Het 
verschil is dat de flexie het accent legt 
op 'bijna geen vlees' en de parttime 
vega slechts op 'minder vlees'. 

 
Argumenten 
Veel vegetariërs eten vegetarisch omdat ze het 
lekker vinden of omdat ze niet van vlees, 
schaaldieren, gevogelte of vis houden. Er zijn 
echter nog talrijke andere, meer rationele 
argumenten voor een (deels of geheel) 
vegetarisch voedingspatroon. Vegetarisch eten 
of minder vlees, vis en gevogelte eten betekent 
dat je kiest voor: · 
Dierenrechten: in Nederland lijden miljoenen 
dieren in de vee-industrie (de onlangs 

voorgestelde nieuw term 
vleesverminderaars. 
Inclusief de vegetariërs 
zijn dat in totaal ongeveer 

D E V E G E T A R I Ë R . N L voor de verwarrende term 
bio-industrie). De zucht 
naar geldelijk gewin door 

4 miljoen Nederlanders. Niet dat kwantiteit 
(aantal mensen) iets zegt over de kwaliteit 
( j uistheid, morele waarde, enz.) van iets, maar 
het geeft wel aan dat het hier gaat om een in 
brede kring levende gedachte. 
Er zijn verschillende varianten van 
semivegetarisme, die wel deels meegaan in het 
gedachtegoed van het vegetarisme, maar niet 
helemaal voldoen aan de eisen van de definitie 
(géén vlees en géén vis): 

 
0 pollotariër: eet wel (gedomesticeerd) 

gevogelte (vooral kuikens) maar verder 
geen vlees of vis. 

0 pescotariër: eet geen vlees maar wel vis 
en andere waterdieren. 

0 flexitariër: volgt in hoofdzaak een 
vegetarisch dieet, maar eet incidenteel 
vlees en/of vis. Volgens de definitie 
van} 

[dus een uiterst kostbare en bovendien 
tijdrovende manier om voedsel te produceren. 
Dat kan eerlijker , sneller en beter. Door granen 
e.d. te eten sla je de diervijandige omweg van 
levensmiddelenproductie  in de vee-industrie 
over. 'Mensen kunnen door te kiezen voor 
minder vleesconsumptie daadwerkelijk 
bijdragen aan een betere 
wereldvoedselverdeling en uitputting van de 

schaalvergroting en mechanisatie en 
automatisering enerzijds en de door de 
reclamemaffia voor grof geld gecultiveerde 
behoefte van de consument anderzijds, houden 
dit 'Auschwitz voor dieren' zoals sommigen dit 
systeem wel noemen, in stand. 
Gezondheid: plantaardige voeding is rijk aan 
vitaminen en mineralen en bevat veel 
voedingsvezels. Bovendien zou afschaffing van 
de vee-industrie minder aan deze industrie 
inherente ziekten betekenen, zowel voor de 
dieren als de mens. Stop duizenden dieren bij 
elkaar en je krijgt gegarandeerd 
gekkekoeienziekte, kannibalisme, enz. 
Milieu: de vee-industrie draagt sterk bij aan het 
vervuilen van het milieu. Dat moet dus beter. 
Een betere voedvelverdeling: van het voer dat de 
dieren in de vee-industrie krijgen, wordt niet 
meer dan 30 tot 50 % omgezet in vlees. Dat is[ 

aarde helpen voorkomen' , stelt NVB directeur 
Floris de Graad dan ook terecht. 

 
Onze geestverwant Floris van den Berg pleit 
voor een volledig vegetarisme. Zover ga ik zelf 
niet, maar kiezen voor deel- of totaal 
vegetarisme is een goede keus en levert een 
belangrijke bijdrage aan een beter leven en 
milieu voor alle dieren, waaronder de mens. 
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