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Voorwoord 
 
New Ethics is een non-profit organisatie die mensen wil informeren en sensibiliseren 
rond veganisme. Veganisme is een levensstijl waarin geen dieren worden gebruikt of 
geconsumeerd. We doen dit o.a. door het maken en verdelen van ons gratis gelijknamig 
magazine, het organiseren van Vegan A’fairs en Vegamping. 
 
New Ethics is een expliciet intersectionele organisatie. We streven naar rechtvaardigheid 
voor iedereen, niet enkel voor niet-menselijke dieren. Dierenrechten gaan hand in hand 
met mensenrechten.  
Met deze visie in het achterhoofd, stelde een mannelijke vrijwilliger voor om een editie 
van het magazine te maken die de nadruk legt op vrouwen en vrouwenrechten. Tot 
daar zijn inbreng. Daarna namen de experten, vrouwen, over.  
In deze editie van ons magazine zul je enkel artikels, recepten, organisaties... vinden van 
vrouwen en door vrouwen.  
 
Om het met de gevleugelde woorden van Rosie the Riveter te zeggen: 
WE CAN DO IT! 
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Bedankt aan alle vrijwilligers, adverteerders, medewerkers, ronddelers, 
sympathisanten

Er zijn verschillende invalshoeken omtrent vegan advocacy. De meningen en overtuigingen van de geïnterviewden, 
columnisten... zijn niet per se gelijklopend met die van New Ethics vzw. 

Benieuwd naar onze visie? Surf naar www.newethics.be

New Ethics vzw 
Spaarzaamheidstraat 34 
8400 Oostende 
België 
BE0685.997.064

Lees het magazine ook online via  

www.newethics.be

veGaMpING

New Ethics is op zoek naar vrijwilligers die mee willen werken aan Vegamping. Vegamping is 
een vegan kampeerfestival waar artiesten, sprekers & workshops centraal staan. 

  
Zin om mee je schouders onder dit evenement te zetten? We verwelkomen je graag in ons 

fantastisch vrijwilligersteam! Concreet zoeken we mensen die mee willen helpen aan opbouw & 
afbraak, stage-hands, barmedewerkers, stewards, catering artiesten,… Vegamping is een 

initiatief van New Ethics, een vzw die volledig op vrijwillige basis gerund wordt. 

Vrij op één/verschillende dagen tussen 30 juni en 8 juli? 
Mail femke@newethics.be 



Spaghetti Pesto 
Benodigdheden
• 400 g (glutenvrije) pasta
• 50 g rucola 
• 75 g noten en/of pitten
• 200 g artisjok in bokaal
• 1/2 pak ‘Hobbit’ Hempfu (100g)
• 150 ml olijfolie
• 80 g verse spinazi 
• Teentje look 
• 1 el edelgist 
• 30 g basilicum
• sap van 1 citroen
• peper en zeezout 

Stapsgewijs klaarmaken:
1) Kook de pasta voglens de aanwijzingen op de verpakking. 
Giet af en spoel met koud water zodat de pasta niet kleeft. 
2) Maak de pesto: alle ingrediënten (behalve artisjok en rucola ) mixen. 
3) Kruid bij met citroensap, peper en zout, naar smaak. 
4) Hak de noten grof en/of bak de pitten even aan in een antikleefpan, voor een 
geroosterde smaak. 
5) Snijd de artisjokken in stukjes
6) Meng pasta met de pesto en de artisjok. Serveer met rucola en de geakte 
noten of pitten. 

Zelf ook een keukenprins(es) die zijn/haar geheimen met ons wil delen? 
Stuur gerust jouw recepten door naar info@newethics.be 

Probeer jij een van deze recepten uit?  
Tag ons of gebruik #newethicsrecipes op je sociale media! 
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Onder het motto “Dogs are friends, 
but so are cows” wilt Bright Eyes 
vzw zich inzetten voor dierenwelzijn.  
New Ethics laat graag Tessa De Rese 
van Bright Eyes aan het woord. 

Naast mijn job als uitbaatster van het 
hondentrimsalon Blue Bay, spendeer ik 
ook op vrije momenten veel tijd door 
met dieren.  Op mijn 16e ging ik voor de 
eerste keer vrijwilligerswerk verrichten 
in het buitenland. Toen was dat in een 
asiel in Turkije. Daarna volgden steeds 
meer projecten. Je kon me vinden bij 
olifanten tot wolven, van Afrika tot Azië. 
Eén specifieke plaats in  Servië is mij al-
tijd bijgebleven, of beter gezegd: ik ben 
daar gebleven. 

Duizenden straathonden 
Niš Servië is jammer genoeg de thuis-
basis van duizenden straathonden. 
Verschillende ngo’s van over de hele 
wereld, waaronder Bright Eyes runnen 
er samen Jelena’s Shelter. Met andere 
woorden zijn wij rechtstreeks verant-
woordelijk voor het welzijn van zo’n 
150 honden. We zijn wel hoopvol, want 
reeds de helft van onze viervoeters 
vond een nieuwe thuis. 

Vrijgevigheid 
Hoe we Jelena’s Shelter draaiende hou-
den? Heel simpel, door de vrijgevigheid 
van mensen en donaties. 
Op die manier worden werknemers 
uitbetaald, honden krijgen te eten en 
de nodige medische zorgen. Daarna 
worden ze gechipt en ter adoptie ge-
zet. Tijdens het adoptieproces helpt 
Bright Eyes vzw en legt vooral de focus 
op moeilijk plaatsbare honden, vb. om-
wille van hun leeftijd of ras. We volgen 
een no-kill policy!  

Servië kent hete zomers en stren-
ge winters. Om een idee te geven: de 
temperatuur kan zakken tot -20°C! Wij 
doen er dan alles aan om onze vier-
voeters te beschermen. Geïsoleerde 
hondenhuisjes worden gevuld met stro 
en er wordt warme soep geschonken. 
Voor de oudste bewoners is dit jammer 
genoeg niet altijd genoeg. 
Voor hen rest nog één laatste oplos-
sing, nl. “Foster”. Met dit concept doen 

wij beroep op Servische opvanggezin-
nen. Zo hopen wij eenzame sterfgeval-
len bij onze dieren te voorkomen. 
Naast Jelena’s Shelter helpt Bright Eyes 
ook mee in Sasha’s Shelter, waar Sasha 
zich ontfermt over maar liefst 750 hon-
den. Ook de zwervertjes in de straten 
van Niš proberen wij verder te helpen. 
Een aanzet hiertoe gebeurt door mid-
del van ons castratie- en sterilisatie-
project. Ongeacht het knuffelgehalte 
van het dier, Bright Eyes vindt dat elk 
individu het recht heeft op een 
volwaardig leven. Daar-
om zetten wij ook aller-
lei acties en campagnes 
op om het bewustzijn 
over deze situaties en 
dierenrechten te ver-
groten.

Tessa steunen? 
Like op facebook 
of doneer via 
BE52973364319809

Bright Eyes in de kijker

Akashinga Rangers protecting mama and baby elephant (Brent Stirton)

In heel Afrika worden dieren zoals oli-
fanten, neushoorns, schubdieren en 
leeuwen in een alarmerend tempo 
gedood voor bepaalde delen van hun 
lichaam. Door deze illigale activiteit 
dreigen deze soorten uit te sterven. 
Bovendien verstoort het de kwetsba-
re gemeenschappen. 

Het stropen gebeurt vaak door 
georganiseerde criminelen, die 
meestal ook handelen in drugs 
en wapens. Ze gebruiken mili-
taire tactieken en equipement 
om hun handel te drijven. Min-
der goed getrainde rangers, of 
zij die niet goed uitgerust zijn, 
worden bijgevolg vaak gedood 
of verwond. Zo zijn er in het afgelo-
pen decennium meer dan 1.000 ran-
gers gedood tijdens hun functie. IAPF 
verandert dit actief.
 
IAPF beschermt op verschillende ma-
nieren bedreigde en wilde dieren en 
de ecosystemen. Het Akashinga-pro-
gramma maakt onder andere deel 
uit van IAPF. Lokaal empowerment 

speelt een cruciale rol bij het terug-
dringen van natuurcriminaliteit. De  
rangers zijn gewapend en getraind 
in militaire- en politievaardigheden, 
maar ze maken ook deel uit van de 
gemeenschappen waarin ze werken. 
In 2017 creëerde IAPF Akashinga, 
een volledig vrouwelijk team dat zich 
inzet voor natuurbehoud.

Het Akashinga-programma van IAPF 
is een nieuwe manier om aan na-
tuurbehoud te doen. In een indus-
trie waar er tegenover elke vrouw 
100 mannen staan in de frontlinie, 
is de primaire strategie van Akashin-
ga de empowerment van vrouwen. 
Professioneel opgeleid, volledig ge-
kwalificeerd, plant-based en “tough 
as nails’”. Deze kansarme vrouwen 

krijgen de taak om natuurreservaten 
in hun eigen regio te beschermen. 
Samen met de bescherming van de 
lokale ecosystemen, werkt IAPF aan 
empowerment bij deze vrouwen, 
beschermt het gemeenschappen en 
hun middelen, creëert het banen, 
bevordert training en opleiding, en 
vermindert het vernietigen van habi-

tats. “We werken aan gemeen-
schapsontwikkeling en -behoud 
ten voordele van alle soorten”, 
meldt het IAPF. 

De veganistische vrouwelijke 
rangers van Akashinga hebben 
al meer dan 130 arrestaties op 
de teller staan. 

Doe je mee?
Surf naar www.IAPF.org

Doneer: www.iapf.org/donate

De heldinnen van International Anti-Poaching Foundation

‘In een industrie waar er tegenover elke 
vrouw 100 mannen staan in de frontlinie, 
is de primaire strategie van Akashinga de 

empowerment van vrouwen ’

‘Wij doen er dan alles aan om 
onze viervoeters te beschermen.’



8

Benodigdheden: 
• Pakje zijden tofu
• Handje chiazaadjes
• Halve banaan
• Handje blauwe bessen (of ander fruit naar keuze)
• Ahornsiroop of kokosbloesemsuiker
• Eventueel vanille-extract 
• Açai (poeder of uit de diepvries) 
• Verse muntblaadjes
• Geroosterde notenmengeling 
• Nog vers fruit (als afwerking) 

Benodigdheden (voor een 12 tal)
• 4 grote vijgen
• 4 grote (medjoul)dadels
• Handje: cashews, pecanoten en witte amandelen
• Handje gedroogde moerbeitjes
• Handje  incabessenen en gojibessen
• 2 soeplepels chiazaad
• 2 lepels zonnebloempitten
• 2 lepels pompoenpitten
• Beetje hennepzaadjes
• 3 lepels gesmolten kokosolie
• Kokosschilfers 
• Pure cacaopoeder of acaipoeder

Deze recepten werden voor jullie ingezonden door Veerle Wittevrongel

‘Het ontbijt is de belangrijkste maaltijd van de dag. Met dit gevarieerd bordje heb 
je alvast een halve dag energie, want de trage suikers verbranden langzaam en je 
lichaam zet ze niet om in vetten. Bovendien plantaardig, diervriendelijk, lekker én 
gezond. Je kan met een gerust hart smullen! ’
Zelf ook een keukenprins(es) die zijn/haar geheimen met ons wil delen? 
Stuur gerust jouw recepten door naar info@newethics.be 

Probeer jij een van deze recepten uit?  
Tag ons of gebruik #newethicsrecipes op je sociale media! 

Stapsgewijs de energieballetjes klaarmaken: 
1) De noten in de blender mixen tot die heel fijn 
geworden zijn.
2) Doe alle andere ingrediënten 
(behalve chiazaden: pas op het laatste) er nu bij. 
3) Mix tot je een vaste kleverige massa hebt. Bij minder 
vast kan je altijd vijg of dadel bijvoegen.
4) Maak bolletjes en rol die door chiazaadjes, 
sesamzaadjes of cacaopoeder.
5) Leg ze in de koelkast om wat op te stijven. 

Tip tegen elke dip: Energieballetjes!

100% vegan ontbijtbowls

Bewaartip: 
Haal er zo eentje uit je 

diepvries. Ze zijn snel ontdooid 
of smaken naar ijspralines.

Stapsgewijs dit heerlijke ontbijt klaarmaken: 
1) Gieten het water van de tofu af
2) Mix alles (fruit, vanille, zoetstof, açai) in de blender.
3) Doe er de chiazaadjes bij en giet alles in een kom gieten
4) Laat een paar uur in de koelkast om op te stijven.
5) Werk je bowls af met de munt, granola, fruit naar keuze...

Veerle Wittevrongel
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Dag Geertrui en Kiki, kunnen jullie 
jezelf even voorstellen?

Kiki: Ik ben Kiki Baaijens, 51 jaar en ik 
kom uit Nederland. Toen ik veganist 
werd, 8 jaar geleden, dacht ik meteen 
“Ik wil hier wel wat mee”. In 2014 
zette ik de website veganevents.nl 
op. Later ook de Belgische versie en 
een facebookpagina. Het was een 
plaats waar ik alle evenementen ver-
zamelde. Eerst was dat niet zo veel 
werk, een tiental uur per week onge-
veer. Nadat Facebook zijn regels 
aanpaste, moest ik alles handmatig 
gaan invoeren. De uren werk verdub-
belden!  Niet enkel dat, er kwamen 
ook steeds meer evenementen. 
Aangezien ik hier geen inkomsten 
uithaalde, werd dit steeds minder 
aantrekkelijk. Nu zijn ze dus enkel 
nog op Facebook te vinden, zelf voor 
mensen zonder account. Ik ben nu 
eigenlijk aan het overstappen van dat 
werk naar de taak van vertrouwens-
persoon in de vegan community in 
Nederland en een stukje van België. 

Hoe ken ik Geertrui? Ik ging vaak naar 
vegan evenementen in Engeland. 
Daar heb ik Geertrui ontmoet. Dat 
was heel toevallig. We kwamen elkaar 
overal tegen.

Geertrui: De eerste keer was in 2016 
op Vegfest in Londen. We schoven 
allebei aan bij een eetkraampje. 
Achter mij in de rij hoorde ik mensen 
Nederlands praten. Zo zijn we begin-
nen praten met elkaar.

Kiki: Ja, inderdaad. Daarna kwamen 
we elkaar bij dezelfde lezingen tegen: 
“Hé hallo. Jij bent hier ook weer!”

Geertrui: Misschien is het interes-
sant voor lezers om te weten 
hoe jij je rol van vertrou-
wenspersoon invult.

Kiki: Dat kwam door een 
congres in Luxem-

burg, waar ik merkte dat seksisme en 
racisme binnen de vegan beweging 
aanwezig blijft. Omdat ik daar wat 
aan wilde doen volgde ik de opleiding 
vertrouwenspersoon ongewenste 
omgangsvormen. Die kennis zet ik in 
voor mensen die ergens tegen aan-
lopen, of gediscrimineerd of gepest 
worden op welke grond dan ook. Zij 
kunnen in vertrouwen bij mij terecht. 
Samen pakken wij dit aan. In eerste 
instantie moeten mensen hun ver-
haal kunnen doen. Daarna gaan we 
kijken “Hoe gaan we hiermee om? 
Wat wil je dat eraan gedaan wordt?” 
De regie ligt altijd bij degene die het 
is overkomen. Mijn insteek is wel dat 
ik wil dat de gemeenschap veiliger en 
inclusiever wordt. Zo wordt die ook 
aantrekkelijker voor mensen die nog 
geen veganist zijn, mensen die nu bij-
voorbeeld strijden tegen racisme of 
voor vrouwenrechten. Die mensen 
willen vaak niets meer met vega-
nisme te maken hebben wanneer 
ze in onze beweging geconfron-
teerd worden met discriminatie. 
Dat wil ik eruit hebben! Zo wil ik 
mijn steentje bijdragen. Mensen 
zijn bij mij te allen tijde welkom! 
Dan kunnen we samen kijken 
hoe we de situatie kunnen ver-
anderen. 

Geertrui: In de tweede helft van de 
jaren 1990 werd ik vegetariër. Ik las 
toen de klassiekers over dieren-
rechten. Voor mij was literatuur een 
belangrijke insteek om hierover bij 
te leren. In mijn academische peri-
ode schreef ik mijn proefschrift over 
mens-dierrelaties in de criminologie. 
Vegetariër zijn was eigenlijk toen al 
heel wat. Pas in 2009-2010 heb ik de 
stap gezet naar veganisme. Ik werkte 
een tijd aan de universiteit, daarna in 
de bijzondere jeugdzorg en dan als 
beleidsadviseur bij de Vlaamse over-
heid, bij het departement Landbouw. 
Ik ben nu al een paar jaar fulltime 
“thuis”, wegens chronische ziekte, 
waar ik samen met mijn man tiental-
len dieren verzorg.

Ik schrijf wel nog over veganisme en 
dierenrechten op m’n blogs. Gras-
wortels.org gaat over veganisme en 
dierenrechten. Op brugesvegan.com 
vind je eerder restaurant reviews en 
wat meer beschouwende artikels. 
Die blog is meer voor een Engels-
talig publiek. In 2018 ben ik ook het 
platform criphumanimal.org gestart. 
Daar wil ik de connecties tussen vali-
disme en speciesisme ontdekken. Er 
staan heel wat interviews met disa-
bled veganisten. Ik wil hen een plat-
form geven. Eigenlijk een beetje met 
dezelfde insteek als Kiki, maar dan op 
een andere manier. Mensen met een 
functiebeperking komen in de bewe-
ging vaak niet aan bod of voelen zich 
gediscrimineerd of achtergesteld. Ik 
laat hen dan aan het woord. Andere 
thema’s die ik daar ook aankaart 
zijn body-shaming en health-sha-
ming. Kiki en ik zitten daar dus wel 
op dezelfde lijn. Beiden spreken we 
ons uit tegen verschillende vormen 
van discriminatie en onderdrukking.
Natuurlijk, in de eerste plaats, tegen 
speciecisme. In de kern beschouw 
ik mezelf als dierenrechtenactiviste. 
Sedert anderhalf jaar geef ik nu en 
dan ook weer wat presentaties. 

Op de International Animal Rights 
Conference in Luxemburg, op Vegfest 
UK in Londen, op het congres “Vega-
nisme: een inclusieve beweging?” in 
Rotterdam, op Vegan A’fairs,... Dat is 
mijn vorm van activisme. 

Deze zomer brengen jullie het boek 
“Een Ander Soort Zuster “ uit.
Waarover gaat het precies? Hoe 
ontstond het idee?

Geertrui: We inspireerden ons op 
twee andere boeken. “Sister Species” 
van Lisa Kemmerer is een collectie 
bijdragen van allemaal vrouwelijke 
dierenrechtenactivisten. Het andere 
boek is “Confronting Animal Exploi-
tation” door Kim Socha en Sarahjane 
Blum, waar het zowel om mannelijke 
als vrouwelijke activisten gaat. Wij 
dachten: “Kunnen wij dit niet doen 
met vrouwelijke activisten uit Vlaan-
deren en Nederland, die bezig zijn 
met veganisme?” Er zijn er namelijk 
een pak. Toch ondervonden we dat 
het grotendeels de mannen zijn die 
de aandacht krijgen, de boegbeel-
den zijn, in de media komen, die het 
woord voeren, die een platform krij-
gen. Met het dit boek geven we  vrou-
wen een platform om te kunnen laten 
weten waarmee ze bezig zijn, hoe zij 

aan activisme doen, wat hun kijk is 
op activisme en welke pijnpun-

ten ze ervaren. Ook stellen 
we ons volgende vragen: 

Is er seksisme? Is er 
racisme? Is er vali-
disme in de bewe-

ging? En uiteraard 
kaarten we ook 
deze pijnpunten 
aan.

Waarom een boek? Dat kan een his-
torisch naslagwerk zijn. Binnen 10 
jaar kan men ernaar teruggrijpen bij 
de vraag “waar waren vrouwen toen 
mee bezig?” Digitaal documenteren 
is erg vluchtig. Online platformen 
zijn nu natuurlijk belangrijk voor acti-
visme, maar die blijven niet zo tast-
baar. 

Kiki: (Tegen Geertrui) Jij wilde ook 
graag een Nederlandse partner in 
crime.

Geertrui: Inderdaad, ik wilde graag 
een boek over Vlaanderen én Neder-
land maken. Als het enkel over Vlaan-
deren zou gaan, bestond de kans dat 
het boek een nicheproduct werd.  
Dus zocht ik uiteraard een Neder-
landse partner om dat samen te trek-
ken en mensen te contacteren. 

Kiki: Ik was erg vereerd dat je me 
vroeg.

Geertrui: Aangezien wij op dezelfde 
lijn zitten rond dit thema, was deze 
samenwerking een logische keuze. 
We zijn allebei tegen onderdrukking 
en radicaal veganist. Daarmee bedoel 
ik dat we niet enkel voor andere 
dieren strijden. Alle vormen van 
onderdrukking hangen met elkaar 
samen. We strijden voor “total libera-
tion”. 

Sommige mensen vinden dat vega-
nisme los moet staan van politiek. 
Hoe staan jullie hier tegenover?

Kiki: Je politieke voorkeur op het 
moment dat je veganist wordt, vind 
ik  niet zo heel belangrijk. Ik merkte 
dat mensen die de stap maken, het 
denkproces dat hen daartoe leidde 
vaak verder gaan doervoeren. Je blijft 
nadenken over hoe het allemaal met 
elkaar verweven is. Daaraan gekop-
peld komt ook politiek. Ze beginnen 
andere keuzes te maken. In Neder-
land heb je de Partij voor de Dieren 
die al behoorlijk groot is. In België heb 
je nu ook Dieranimal, maar die is nog 
niet zo gevestigd als in Nederland. 
Dat zijn vaak de partijen waar je logi-
scherwijze op uitkomt, ook al zijn ze 
af en toe toch iets te veel op dieren 

gericht en minder op mensen. Ze 
zijn wel tegen alle vormen van 

onderdrukking, dat staat in 
hun programma’s. 

Interview met twee straffe madammen  
In de zomer van 2020 komt het boek “Een Ander Soort Zuster” uit. Het boek is geschreven en samengesteld door de 
activistes Kiki Baaijens en Geertrui Cazaux. Het is een interessante verzameling interviews, anekdotes, verhalen en 
illustraties door vrouwelijke dierenrechtenactivisten. Hét moment om beide vrouwen even aan de tand te voelen.  
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In de praktijk is dat wat minder duide-
lijk. Veganisme is absoluut politiek! Ik 
denk vaak “Word eerst maar veganist 
en dan komt de rest eigenlijk vanzelf 
wel”. Dat is mijn ervaring tot nu toe. 
Ik zie ook wel om me heen dat dit 
niet bij iedereen gebeurt. Sommige 
mensen blijven ook wel bij extreem 
rechts hangen, maar dat zijn er, zeker 
in Nederland, niet heel veel. 

Geertrui: Bij veganisme streef je naar 
een rechtvaardige wereld. Rechtvaar-
digheid is een ondeelbaar begrip. Je 
strijdt niet enkel voor dat van dieren. 
Enkel dat stukje eruit halen, lukt niet. 
Rechtvaardigheid voor mensen en 
andere dieren valt onder eenzelfde 
koepel. Alle verschillende vormen 
van discriminatie gebruiken dezelfde 
technieken, zoals objectificatie, 
verdierlijking en verdingelijking en 
dezelfde onderdrukkingsmechanis-
men. Dat kan je gewoon niet los 
zien van elkaar. Hoe dat zich ver-
taalt in partijpolitiek, daar spreek 
ik me niet over uit. Je kunt vega-
nisme niet als iets apolitiek zien, 
in de ethische betekenis van het 
woord. Het is een levensstijl, maar 
het is ook een vertaling van een 
soort filosofie van hoe je kijkt naar 
onrechtvaardigheid. 

Kiki: Ja, inderdaad. Gelukkig hoef je 
die keuze nog niet te maken op het 
moment dat je besluit om veganist te 
worden. 

Geertrui: Dat staat los van hoe je tot 
veganisme komt. Dat kan namelijk in 
stappen. Zelf ga ik nooit die stapjes 
op zich als doel voorop stellen. 

Kiki: Ja! Stapjes zijn goed, maar wel 
doorlopen graag! (lacht)

Geertrui: Mensen kunnen voor hun 
gezondheid of voor het milieu plant-
aardig eten en zelfs tot veganisme 
komen, of via donderdag veggiedag. 
Ik vind dat allemaal prima. Iedereen 
bewandelt zijn eigen pad. Uiteinde-
lijk is een rechtvaardige samenleving, 
niet alleen voor mensen, maar ook 
voor andere dieren, het einddoel 
met een veganistische levensstijl als 
middel. Persoonlijk vind ik het belang-
rijk dat het doel  duidelijk overkomt 
tijdens acties en campagnes. Als 
veganisten dat al niet mogen zeggen, 
wie dan wel?

Welke link(en) zijn er tussen vrou-
wenrechten en dierenrechten?

Geertrui: Heel wat auteurs schreven 
hier al over. Boegbeeld voor mij is 
Carol Adams met “The Sexual Politics 
of Meat”. Dat boek viert dit jaar zijn 
dertigste verjaardag, dus er komt een 
nieuwe editie. De link tussen femi-
nisme en dierenrechtenactivisme 
wordt hierin duidelijk uitgelegd. Ook 
tussen seksisme en speciesisme, of 
hoe vrouwen, net zoals dieren, geob-
jectiveerd worden. Hoe dezelfde 
mechanismen daar een rol in spelen. 
Dat gebeurt in reclame voor vleeswa-
ren bijvoorbeeld. Daar zie je dan vaak 
naakte geobjectiveerde vrouwen die 
geconsumeerd kunnen worden. In 
taalgebruik ook “ze zit goed in het 
vlees”, “she’s a bitch” of “schoon kip-
petjes” bijvoorbeeld. Sommige femi-
nisten verzetten zich echter tegen het 

werk van Adams en aanzien het als 
verraad. Zij willen niet op eenzelfde 
lijn geplaatst worden als dieren. Net 
wat ze aankaart eigenlijk. Dat gebeurt 
in een patriarchale maatschappij. Die 
vormen van discriminatie steunen op 
een wereldbeeld dat opgedeeld is 
in dualiteiten: mannen versus vrou-
wen, mensen versus dieren, rationeel 
versus emotioneel, cultuur versus 
natuur. Vrouwen, dieren, niet-witte 
mensen, LGBTQ+ mensen, mensen 
met een functiebeperking worden 
allemaal aan één kant gezet. Terwijl 
het de witte cisman zonder functie-
beperking is die als meest rationeel 
wordt aanzien, als het summum in 
een patriarchale, koloniale maat-
schappij . Alles wat anders is behoort 
tot die andere categorie en is hieraan 
ondergeschikt. In het ecofeminisme 
worden deze dualiteiten blootgelegd. 
Die willen we overstijgen. 

Kiki: Het boek “Protest Kitchen” van 
Carol Adams noem ik ook altijd op. 
Elk hoofdstuk van het boek gaat 

over een andere vorm van onder-
drukking. Er wordt telkens uitgelegd 
waarom veganisme een evidentie is 
als je tegen die onderdrukking strijdt. 
Zowel veganisten als niet-veganis-
ten leren zien hoe het allemaal met 
elkaar verbonden is. Bovendien is 
het een heel simpel en leesbaar boek 
met leuke recepten. 

Jullie hebben het zeker al aange-
haald, maar misschien hebben jullie 
nog aanvullingen. Zien jullie nog 
andere linken met mensenrechten? 

Geertrui: Ik wil graag nog iets aan-
vullen. Het leggen van die link tussen 
racisme, seksisme, speciesisme of 
validisme is voor veel personen uit die 
onderdrukte groepen iets erg con-
fronterends. Mensen willen die zaken 
niet altijd vergelijken. “Onze onder-
drukking is onze onderdrukking en 

we willen niet vergeleken worden 
met dieren. ”Aan de ene kant zijn 
die gelijkenissen in onderdrukking 
en strijd er wel en er zijn overlap-
pingen. Natuurlijk heeft elke vorm 
dan weer zijn eigen kenmerken 
die het anders maken. Racisme is 
bijvoorbeeld niet exact hetzelfde 
als seksisme of speciesisme. Ook 
wil dat niet zeggen dat niet-witte 
mensen hetzelfde zijn als dieren 
of als vrouwen. Echter vertonen 

de mechanismen erachter gelijkenis-
sen. Theoretisch gezien kunnen er 
analogieën gemaakt worden, maar 
die analogiën inzetten voor cam-
pagnes en activisme is nog een stap 
verder. Voor veel mensen wordt het 
shockerend. Op sociale media circu-
leert bijvoorbeeld volgend beeld: een 
afbeelding van een zwarte persoon 
opgehangen aan een boom, naast 
dat van een varken hangend aan 
een haak in een slachthuis. Zonder 
enige context, achtergrond of uitleg. 
Dat is er los over. Ik begrijp dat het 
mensen afstoot. Ook problematisch 
is het feit dat in dergelijke campag-
nes de strijd van niet-witte mensen 
en vrouwen wordt voorgesteld als 
iets uit het verleden. “In het verleden 
hadden we racisme en seksisme. Dat 
is nu allemaal aangepakt. Nu zullen 
we ons eens richten op speciesisme 
en dieren.” Dat is niet waar! Racisme 
en seksisme bestaan nog even goed 
als vroeger. Er zijn wel al verworven-
heden, maar we leven nog steeds in 
een patriarchale maatschappij. Onze 

westerse kijk op hoe de wereld func-
tioneert is nog steeds erg koloniaal 
geïnspireerd, en die fout komt vaak 
voor bij campagnes. Mensen krijgen 
dan het gevoel dat hun onderdruk-
king genegeerd wordt of beschouwd 
wordt als iets uit het verleden. De 
vergelijkende campagnes komen 
vaak van organisaties die zich nau-
welijks uitspreken tegen racisme of 
seksisme. Ze gebruiken de onder-
drukking van mensen als een soort 
prop, als een soort vehikel om enkel 
maar dierenrechten op de agenda 
te zetten. Hun werking is niet inclu-
sief. Ze zijn niet, of nauwelijks, bezig 
met een “total liberation” in hun wer-
king of gedachtegoed. In theorie zijn 
die zaken echter niet los te zien van 
elkaar. De vergelijkingen gebruiken, 
blijft dus heel delicaat.
 
Kiki: Dat kun je alleen maar doen als 
je mensen uit onderdrukte groepen 
zelf aan het woord laat. Plus vaak 
wordt het ook opgelegd vanuit de 
witte mens. De witte mens zal wel 
even vertellen hoe de anderen het 
moeten doen. Zo werkt het gewoon 
niet. Onderdrukte groepen krijgen in 
ons boek een platform.   
 
Geertrui: Dat was anderzijds ook niet 
evident. We hebben geen weten-
schappelijke representativiteit nage-
streefd, maar wilden wel zo inclusief 
mogelijk werken. Niet alle groepen 
zijn even goed vertegenwoordigd in 
de bijdragen in ons boek.  
 
Kiki: We proberen dat ook met het 
congres dat we organiseren met Bite 
Back en de Nederlandse Vereniging 
voor Veganisme. Mensen krijgen 
bij ons een platform, zodat ze zelf 
kunnen vertellen wat zij ervaren.

Geertrui: Het is een tekortkoming  
van het boek, dat beseffen we. Er is 
vooral een witte insteek.  De dieren-
rechtenbeweging wordt in Vlaande-
ren en Nederland gedomineerd door 
witte mensen en is ook overwegend 
wit. Al bestaan over dat laatste geen 
sluitende gegevens. Daar is dus zeker 
nog veel werk.

Waarom moeten mannen dit 
boek lezen?

Kiki: Vier op vijf veganisten en activis-
ten zijn niet mannelijk. Toch is de hele 

vorm en wijze waarop aan activisme 
wordt gedaan vanuit mannelijk oog-
punt bedacht. Ik zou het fijn vinden 
als mannen beter zicht hebben op 
wat vrouwen bezighoudt. Ik hoop 
ook op meer begrip van hen voor de 
zaken waar wij tegenaan lopen. Zoals 
het seksisme binnen de beweging en 
het gevoel van onveiligheid. Mannen  
zouden zich daarin kunnen verdie-
pen en  hun gedrag aanpassen.

Geertrui: Mannen “moeten” het boek 
niet lezen , maar we hopen van harte 
dat ze dat wel gaan doen, natuurlijk. 
Niet elke bijdrage spreekt over sek-
sisme. Sommige activistes vertellen 
over hoe zij actie voeren, wat hun 
inbreng is en hoe ze tot veganisme 
gekomen zijn.  Hun kijk als het ware.
Die vrouwen komen bij ons aan het 
woord. Zo zijn het niet alleen de 
James Aspey’s, de Joey Carbstrongs 
of de Earthling Eds die we te horen 
krijgen. Bij de vraag “Wie is een boeg-
beeld van debeweging” krijg je vaak 
een van die drie namen te horen. 
Het wordt precies een moeilijk vraag 
wanneer je naar bekende vrouwelijke 
dierenrechtenactivisten polst. Er zijn 
er nochtans veel die zich dag in dag 
uit inzetten voor dieren. Ze verrich-
ten even veel werk, vaker achter de 
schermen. Is dat zelf gekozen of niet? 
Dat is ook omdat onze maatschappij 
zo georganiseerd is, natuurlijk. 

Na het lezen van jullie boek, 
hopen jullie dat mannen beter 
zien hoe het is voor vrouwe-
lijke activisten om deel uit te 
maken van de beweging. Mannen 
kunnen het boek lezen om vrou-
wen te steunen, helpen en bij-
staan. Kunnen ze er voor zichzelf 
iets uithalen?

Kiki: Zeker! Wanneer mannen die 
linken zien, wordt de uitleg naar 
anderen toe gemakkelijker. Ze 
kunnen bewuster omgaan tijdens het 
bereiken van andere mensen en zelf 
proberen niet (meer) bij te dragen 
aan de mannelijke overheersing. Hun 
vegan outreach kunnen ze hier ook 
mee versterken. 

Geertrui: Daar sluit ik mij bij aan!

Waarom moeten vrouwen of 
niet-binaire personen het boek 
lezen?

Geertrui: We hopen dat het boek 
zowel voor mannen, vrouwen, als 
niet-binaire mensen inspirerend 
kan zijn. Dat het “total liberation” 
bespreekbaar kan maken binnen 
onze beweging. Dat men bewust 
wordt van de interconnecties tussen 
de verschillende vormen van dis-
criminatie. We hopen dat het voor 
vrouwen en niet-binaire mensen  een 
motivatie is om zich meer te laten 
horen, om meer op het voorplan te 
(durven) treden.

Wat zijn volgens jullie de groot-
ste fouten die gemaakt worden 
inzake vrouwenrechten bij die-
renrechtenactivisten?

Kiki: We kunnen het samenvatten. 
De schadelijkste fout vind ik de ver-
gelijking met verkrachting. Die is heel 
hardnekkig en er moeilijk uit te krij-
gen. Er wordt aan gewerkt. Er komen 
helaas te veel seksisme, seksuele inti-
midatie en ongewenste omgangsvor-
men voor.

Geertrui: Bepaald gebruik van dieren 
wordt als ‘verkrachting’ omschreven , 
terwijl het om seksueel reproductief 
geweld gaat. Het gebruik van deze 
term is niet alleen feitelijk niet correct 
(tenzij het om bestialiteit gaat), maar 
kan kwetsend zijn voor zij die slacht-
offer werden van verkrachting. 
Een andere delicate kwestie is het 
in scène zetten van dierenmisbruik 
tijdens acties. Vaak krijgt de man de 
‘daderrol’ en spelen de vrouwen het 
hulpeloze dier. Taferelen waarbij 
gedwangvoederd wordt of waarbij ze 
een brandmerk krijgen bijvoorbeeld. 
De dominante rol wordt bevestigd 
en geweld tegen vrouwen én andere 
dieren wordt genormaliseerd.
Een kleine anekdote: In 2018 had ik 
op een dierenrechtenconferentie, 
een gesprek met een mannelijke 
activist over de connectie tussen de 
verschillende “-ismes”. Die linken 
leggen bleek moeilijk. Hij ontkende 
dat we in een patriarchale samenle-
ving leven. Als voorbeeld sprak ik over 
het feit dat er op conferenties minder 
vrouwen aan het woord komen. Die 
man reageerde: “Ja, maar vrouwen 
kunnen toch ook hun eigen conferen-
tie organiseren? Waarom doen jullie 
dat dan niet?!” Hij snapte niet welke 
barrières vrouwen, en ook andere 
onderdrukten allemaal moeten over-

‘Rechtvaardigheid is een 
ondeelbaar begrip. Je strijdt niet 

enkel voor dat van dieren.’ 
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winnen. Plus welke inspanning velen 
al moeten leveren om gewoon al zo’n 
conferentie te kunnen bijwonen, laat 
staan het te organiseren. Vrouwen 
hebben het op allerlei vlakken nog 
steeds moeilijker en moeten meer 
inspanning leveren om gewoon te 
kunnen meedraaien. Hij zei ook: “Ja, 
maar jij bent hier toch en jij geeft 
toch een presentatie!” Hij zag de vele 
maatschappelijke en economische 
hordes die ik moet overwinnen om 
daar te geraken, en dan nog om een 
presentatie te geven, niet. 

Kiki: Veel vrouwen worden door hun 
opvoeding geen boegbeelden. We 
krijgen bevestiging over dingen die 
we doen die cultureel aanvaard zijn. 
Als je als vrouw zaken op de achter-
grond regelt, krijg je positieve feed-
back, zoals complimenten. Wanneer 
een man iets wil zeggen, wordt die 
ook echt naar voor geschoven. 
Ik ben aan het scouten. Wanneer 
ik een vrouw ontmoet die erg wel-
bespraakt is met een goed verhaal, 
vraag ik: “Hoe zorgen wij ervoor dat 
jij op dat podium komt te staan? 
Wat kunnen we doen om jou zover 

te krijgen dat je daar wil gaan staan 
en dat ook doet?” De eerste reac-
tie is dan meestal “Ah nee, dat hoeft 
voor mij niet. Dat vind ik niet zo leuk.” 
Echter, het gaat er niet om of je het 
leuk vindt, het is nodig dat jouw stem 
gehoord wordt. Het vraagt heel veel 
bevestiging, input en coaching. Som-
mige mannen die daar wel staan, 
kunnen gewoon niet spreken. Toch 
kost het meer moeite om een vrouw 
op het podium te krijgen. Zij moeten 
durven denken: “Het gaat niet om 
hoe ik het doe. Wel dat ik er sta en 
dat ik iets interessant ite zeggen heb.” 
Geertrui: Heel wat dierenrechten-
activisten vinden dit een afleiding 
van waar we ons “echt” mee  bezig 
moeten houden. “Gewoon voluit voor 
de dieren gaan! Al de rest is verlo-
ren tijd!” Maar door dat seksisme, 
en door machtsmisbruik en ander 
misbruik, haken heel wat vrouwen af. 
Lisa Kemmerer deed hier onderzoek 
naar. Het is niet alleen belangrijk voor 
onze beweging, maar in het alge-
meen als we een totale strijd tegen 
onrechtvaardigheid willen voeren. Als 
we bruggen kunnen bouwen, staan 
we samen veel sterker. 

Welke concrete tips of raadgevin-
gen hebben jullie voor onze lezers 
om meer aandacht te hebben 
voor mensenrechten (in de vegan 
beweging)?

Kiki: Lees het boek “Protest Kitchen”. 
Wanneer je zelf iets meemaakt, raad 
ik aan om contact op te nemen met 
een vertrouwenspersoon. Praat 
erover! Zorg dat je veilig bent! Spreek 
je uit!

Geertrui: Inderdaad. Informeer je. 
Het boek van David Nibert “Animal 
Rights Human Rights” vind ik ook een 
absolute aanrader. Op het internet 
vind je ook heel wat kortere teksten of 
filmpjes die het onderwerp aankaar-
ten. Wees een ally, een bondgenoot, 
voor mensen die behoren tot onder-
drukte groepen. Steun hen wanneer 
je ziet of hoort dat het misloopt.

Vanaf juli 2020  vind je 
“Een Ander Soort Zuster” 

via www.eenandersoortzuster.org

SAVE THE DATE

29 SEPTEMBER 2019
VEGAN A’FAIRS
*WEEK VAN DE DUURZAME STAD

OUDENBURG - IPSO FACTO

FOOD TRUCKS - STANDEN (food & non-food) - LEZINGEN - 
DEMONSTRATIES - WORKSHOPS - GEZELLIGHEID - EN VEEL MEER

WWW.VEGANAFAIRS.BE 
WWW.NEWETHICS.BE

PAY WHAT YOU 
WANT

INTERESSE IN EEN STAND? MAIL: 
INFO@NEWETHICS.BE

31 OKTOBER & 1 NOVEMBER 2020

VEGAN A’FAIRS 
VIVES - BRUGGE

Steensedijk 23 - Oostende 
(Stene - dorp)

 

Open: woe-vrij: 18 - 22u 
zat & zon: 12 - 14.00 & 18 - 22u 
Vakanties open vrijd ook12 - 14

Gesloten: ma & dins
0475 308256 / 059 326 104 

sassys1@msn.com
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