
veganistische PL  
Waarom er dit jaar net als vorig jaar enkel veganistisch eten en drinken verkocht word op de 
pinksterlanddagen? 

De vraag is eerder waarom dat de jaren daarvoor niet het geval was. 

Naast de koffie en chocola waar niemand voor word uitgebuit is nu al het eten en drinken vrij van 
uitbuiting. Omdat elk dier ook iemand is die recht heeft op een waardig en zinvol bestaan. 

Veganisme is een uitvoerende ideologie, je bent geen veganist zonder ook in al je keuzes van voeding 
tot kleding en amusement veganist te zijn. Door veganist te zijn maak je een politiek statement door 
dier-onvriendelijke producten te boycotten. Je verzet je tegen het idee dat wij als mensen waardevoller 
zijn dan dieren, en dat "wij" daarom met dieren kunnen doen wat "wij" willen. Met dieren doen wat "wij" 
willen betekent helaas in de meeste gevallen opsluiten, martelen en afslachten. 

Enkel als veganist doe je hier niet aan mee. Vegetarisme is een achterhaald idee van mensen die niet 
verder  willen kijken dan hun neus lang is. Het is geen geheim dat voor zuivel, ei, wol en leer worden 
namelijk ook dieren systematisch vermoord.  

De kalveren van de melkkoe gaan naar de slacht, voor leer worden welzeker koeien "gekweekt" (leer 
is geen restproduct) en na enkele jaren in erbarmelijke omstandigheden te hebben geleefd gaan 
wolschapen en leghennen ook naar de slacht. (ook van biologische oorsprong). Een beter voorbeeld 
van kapitalisme dan de dier-industrie is moeilijk te vinden. 

Daarbij is het natuurlijk verschrikkelijk om je als consument achter een industrie te scharen die als 
kerntaken opsluiten, martelen en afslachten heeft. Maar los nog van het feit dat er grof geld mee word 
verdient, is het diep triest dat er blijkbaar zo'n drang is om te overheersen, uit te buiten en te 
onderdrukken. 

Waarom zou een dier voor ons mens moeten werken, een deel van haar "productie" moeten afstaan, 
of zelfs zijn/ haar leven moeten geven voor ons plezier? Waarom zouden ze niet vrij en onafhankelijk 
kunnen zijn, net zoals wij dat graag zijn? 

Anarchisme en veganisme gaan dan ook hand in hand. Veganisme gaat net als anarchisme over 
verantwoordelijkheid nemen, niet enkel voor je eigen wel en wee maar, ook voor de wereld waarin je 
leeft. 

Daar horen de dieren ook bij. 

Het anarchisme zet zich af tegen het idee dat je heersers en machthebbers nodig hebt om met elkaar 
samen te kunnen leven. Voor anarchisten telt iedereen als vrij individu, waarom zou dat niet voor de 
dieren gelden? 

Zolang we geen heersers dulden, moeten we er zelf ook geen zijn. 

De toekomst kan er een zijn waarin alle dieren vrij zijn. Waarin ze, net als de andere dieren die al vrij 
waren, hun eigen leven leiden, zonder bemoeienis van mensen. 

Wij hebben dit jaar op de PL weer een groot assortiment veganistische levensmiddelen voor jullie 
ingekocht. Als je bij ons je spullen koopt weet je zeker dat je mee werkt aan een dierwaardiger wereld, 
eet je gezond en lekker en help je mee om de Pinksterlanddagen ook financieel mogelijk te maken. 

tot ziens in de kantine, 

de PL-kantinecrew 


