
Consumptie

26

| 
vo

e
d

in
g

 n
u

 |
| 

ja
n

u
a

r
i/

fe
b

r
u

a
r

i 2
01

2 
| 

n
u

m
m

e
r

 1
/2

 |

In Frankrijk bestaat Lundi, c’est végé. Deze 
campagne is opgezet door de Franse Vege-
tariërs Vereniging en L214 Ethique Animaux. 
Het resultaat is dat de burgemeester van 
het tweede arrondissement van Parijs, Jac-
ques Boutault, in 2009 een vleesvrije maan-
dag heeft ingevoerd in schoolkantines. Een 
keuze voor vegetarisch blijkt niet overal van-
zelfsprekend te zijn: op 2 oktober 2011 heeft 
de Franse minister van voedsel, landbouw 
en visserij, Bruno Lemaire, het bericht naar 
buiten gebracht dat alle maaltijden in 
schoolkantines in het algemeen dierlijke 
producten moeten bevatten en een minima-
le hoeveelheid vlees en vis. Ondertussen is 
er op burgerinitiatief een petitie tegen dit 
beleid in gang gezet en staan demonstraties 
gepland. 

groenterevolutie in europa?

een zoektocht naar vleesloze dagen

Loan van Hoeven & Hans Dagevos, 
LEI Wageningen UR

Het lijkt wel of iedereen aan het 
vleesminderen is. Het woord flexitariër 
wordt steeds vaker gebruikt, zorg
verzekeraar Agis biedt de Vegapolis aan 
voor vegetariërs en vleesverlaters, onlangs 
verscheen de glossy Vega, vegetarisme 
heeft het geitenwollensokkenimago ver 
achter zich gelaten, kritische media
berichten over vlees zijn bijna aan de orde 
van de dag, en veel mensen geven aan 
prima een dagje zonder vlees te kunnen. 
Wijst deze tijdgeest op een groente
revolutie? Opmerkelijk is dat de vleesloze 
initiatieven met name van ngo’s komen 
en (nog) niet van nationale overheden.

Wie een rondje Europa maakt en zoekt naar 
de aanwezigheid van vleesloze dagen, komt 
diverse initiatieven tegen die uiting geven 
aan de toenemende interesse in het ‘consu-
minderen’ van vlees. In Europa richt de aan-
dacht zich momenteel op de maan-, don-
der- en vrijdagen. Meer dan de helft van de 
doordeweekse dagen wordt op Europees  
niveau dus als vleesloos aangemerkt.

Maandag De oudste en wellicht meest 
bekende vleesloze dag is de Meatless Mon-
day. De campagne om de eerste dag van de 
week vleesloos door te brengen is afkomstig 
uit de Verenigde Staten, stamt uit 2003 en is 
overgewaaid naar de Angelsaksische wereld 
aan de overkant van de oceaan: in Groot-
Brittannië heeft de Meatless Monday vaste 
voet aan wal gezet. Celebrities als Paul  
McCartney promoten de Meat Free Monday.
De vleesloze maandag wordt in verschillen-
de landen intussen ook (tijdelijk) opgepikt 

door cateraars als Albron en Sodexo, door 
diverse bedrijfsrestaurants in de private en 
publieke sector. Ook fabrikanten van vlees-
vervangers zoals Proviand, Alpro Soya of 
Meatless in het geval van Nederland, ne-
men het initiatief over (zie afbeeldingen).
In Zweden heeft de milieugroep Climate Ac-
tion het voortouw genomen in het afkondi-
gen van een vleesvrije maandag. De Zweed-
se vleesvrije maandag is nu op scholen in 
twee gemeentes (Östersund en Örebro) in-
gevoerd en het Nordic Light Hotel in Stock-
holm en luchtvaartorganisatie Malmö Avia-
tion doen mee. Ook Noorwegen heeft een 
vleesvrije maandag, een initiatief van de  
milieuorganisaties De Toekomst in onze 
Handen en Dagelijks Groen, gesteund door  
onder meer de Dierenbescherming.

nederlandse initiatieven voor een 

vleesloze maandag.
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per week te stimuleren tot vegetarische eet-
gewoonten. De campagne trok van aanvang 
af veel media-aandacht en bezit die nog 
steeds.
Een andere constante is dat de EVA zorg-
draagt voor de verspreiding van vegetari-
sche recepten en plattegronden met vegeta-
rische restaurants, en brochures met 
vegetarische kooklessen voor restaurants en 
cateraars. Behalve dat mede hierdoor op 
donderdag het vegetarische aanbod in res-
taurants en kantines meer op de voorgrond 
is komen te staan, zijn ook scholen en ou-
ders betrokken bij het project. Bijzonder is 
dat de campagne structureel wordt gefinan-
cierd door de lokale overheid. Ook schepe-
nen van Brussel, Mechelen, Hasselt, Sint-
Niklaas, Oostende en Eupen steunen 
officieel de Donderdag Veggiedag.
Geïnspireerd door Gent volgde Bremen als 
eerste stad van Duitsland. De drijvende 
kracht achter Donnerstag Veggietag is de 
Duitse Vegetariërsbond (VEBU). Mede op 
hun initiatief zijn 100 Duitse steden aange-
schreven om deze te informeren en interes-
seren voor het steunen van de veggiedag. 
Inmiddels hebben zeker 15 steden zich aan-
gesloten bij Donnerstag Veggietag, evenals 
een aantal bedrijven (waaronder 30 voe-
dingsbedrijven).  
In navolging van de Duitse vegetariërsbond 
heeft de Zwitserse Vereniging voor Vegeta-
risme (SVV) brieven gestuurd naar ruim 50 
Zwitserse steden met het voorstel een vlees-
vrije donderdag in te voeren. Een aantal ste-
den staat hier positief tegenover, maar geen 
enkele stad heeft de Vegi Tag daadwerkelijk 
ingevoerd in 2011. Gesteund door het bur-
gerinitiatief Végésanté heeft een politica van 
de Groenen de vegadag wel op de politieke 
agenda gezet, met een wekelijkse Journée 

Vervolgen we onze zoektocht naar de zuide-
lijke regio’s van Europa, dan komen we te-
gen dat in Portugal de Partij voor dieren en 
milieu (PAN) – die geen zetels heeft in het 
huidige parlement – in oktober jl. de cam-
pagne Maandag zonder vlees (2 sem carne) 
lanceerde. Ook vanuit het bedrijfsleven be-
staat een maandelijks Meatless  
Monday-initiatief waarbij Sodexo plantaar-
dig voedsel promoot door middel van pos-
ters, flyers en aanbod. In Spanje bestaan bij 
de vegetariërsbond plannen om volgend 
jaar met een vleesloze maandag campagne 
(Lunes sin carne) te starten. 
In Italië en Griekenland moet met een ver-
grootglas worden gezocht om aandacht 
voor vleesminderen te vinden. Enkel bij de 

vegetariërsbond of dieren- en milieuorgani-
saties is het een te vinden thema. Van een 
‘officiële’ vleesvrije dag waar een organisatie 
haar naam aan verbindt is geen sprake. Dit 
geldt ook voor Denemarken en Nederland, 
als we weer naar het noorden van Europa 
kijken.

donderdag en vrijdag Donderdag 
is de meest succesvolle vleesloze dag tot nu 
toe te noemen. Dit is niet in het minst de 
verdienste van de Belgische non-profitorga-
nisatie Ethisch Vegetarisch Alternatief 
(EVA). EVA heeft Gent als uitvalsbasis, dat 
in 2009 de eerste Europese stad werd met 
een vleesloze dag. Donderdag Veggiedag was 
geboren: een initiatief om mensen één dag 

ook in groot-brittannië is, overgewaaid vanuit de verenigde staten, maandag de aangewezen 

dag om vleesloos te eten.

‘De campagnes in Europa gericht op een 
vleesloze dag zijn regionaal van karakter’
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nister als uitgesproken voorbeeld – is veruit  
dominant. Zolang de vleesminderende tijd-
geest geen openlijke en actieve steun in  
Europese regeringen en parlementen krijgt, 
zal het nog lang duren voordat de groente-
revolutie in Europa massaal uitbreekt.

Végi op scholen in Lausanne als eerste wa-
penfeit.
De initiatieven gericht op de slotdag van de 
werkweek, de vrijdag, zijn klein in aantal en 
gering in omvang. Eerder dit jaar startte in 
de Oostenrijkse deelstaat Oberösterreich 
voorzichtig de campagne Fleischfrei-tag met 
het verspreiden van promotiemateriaal. In 
Denemarken wordt op de vrijdag gemikt 
door de aldaar bekendste vegetarische kook-
boekauteur Kirsten Skaarup, die middels  
recepten op haar website een vleesvrije vrij-
dag promoot.
Door de Engelse Vegetariërsbond is recente-
lijk gestart met een variatie op het thema 
van de vleesvrije vrijdag met de oproep tot 
een Fish Free Friday. De katholieke vrijdag-
visdag wordt dus 180 graden gedraaid. 

(anti)revolutionairen De campag-
nes in Europa gericht op een vleesloze dag 
zijn regionaal van karakter. Terwijl er diverse 
initiatieven in meerdere Europese naties 
zijn te tellen, is er geen sprake van een in-
ternationale samenbundeling van de voor-
standers van een vleesvrije dag. De groente-
revolutionairen vinden we bovenal bij 
non-gouvernementele organisaties (ngo’s) 
zoals vegetariërsbonden en natuur-, milieu- 
en dierenorganisaties. Op meer of minder 

incidentele basis werken deze initiatiefne-
mers samen met andere ngo’s, bedrijven, 
restaurants, kantines, scholen, universitei-
ten of bekende personen.
Opvallend is dat de groenterevolutie be-
paald niet gepredikt wordt door overheden. 
Hoewel er sympathie en daadwerkelijke 
steun bestaat voor een vleesloze dag binnen 
de stadsbesturen van uiteenlopende Euro-
pese steden als Helsinki, Hasselt of Hanno-
ver, hullen rijksoverheden zich in stilzwij-
gen. Parlementariërs in Europese landen die 
zich uitspreken ten gunste van een vleeslo-
ze dag zijn bijna onvindbaar. In eigen land 
diende de Partij voor de Dieren in de Twee-
de Kamer recent Kamervragen en moties in 
over het bevorderen van vleesloos lunchen 
in restaurants van de Staten Generaal en 
overheidskantines in bredere zin. Het ont-
breekt aan voldoende steun van andere Ka-
mer- en kabinetsleden om dit nu te realise-
ren. In Engeland startte John Leech van de 
Liberaal Democraten onlangs een parlemen-
taire petitie (Early Day Motion) om in het 
parlement een vleesvrije dag in te voeren. 
Van de 649 leden van de House of Com-
mons hebben er inmiddels 33 leden onder-
tekend.
Kortom, de ‘antirevolutionaire’ stemming 
onder politici – met de Franse landbouwmi-

onlangs verscheen er een glossy speciaal 

gericht op vegetariërs en een vegetarische 

leefstijl: vega.

opvallend is dat de 

groenterevolutie 

nog niet gepredikt 

wordt door 

overheden. 
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