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column Jong & Bewust 
tekst: Isabel Boerdam

Jong was ik zeker toen ik als prille negenjarige van de een op de andere dag 

besloot om vegetarisch te worden. Was ik ook bewust? Ik zou het je niet kunnen

zeggen. Het is misschien wel een van de meest intuïtieve beslissingen die ik ooit

heb genomen. Het kwam zomaar uit de lucht gevallen, tijdens het avondeten met

mijn ouders. Lusteloos zat ik in mijn lievelingspasta bolognaise te prikken, opeens

waren al die bruine korreltjes gehakt op mijn bord stukjes koe. “Mam, ik wil geen

koe meer eten.” “Nou, dan word je vegetarisch.” Dat was het, zo simpel.



september 2015 .  Spiegelbeeld .  15

Mijn vegetarische keuken stelde tot mijn twintigste niet 
zoveel voor. Ik at heel veel salades, vaak op smaak 
gebracht met kaas, hartige quiches met groente en kaas,

pasta’s met saus en kaas en ga zo maar door. Totdat die kaas op
mijn heupen en billen bleef plakken en ik steeds ongelukkiger
werd als ik in de spiegel keek. Dit was voor mij een omslagpunt:
ik moest leren om gezonder en creatiever vegetarisch te koken. Ik
wilde me weer fit voelen en lekker in mijn vel zitten. Dit was het
begin van De Hippe Vegetariër.

Creatiever koken
Ik keerde mijn eetpatroon om. Eerst radicaal en daarna steeds 
gebalanceerder. Om te beginnen gooide ik alle kaas, volle zuivel-
producten, frisdrank, snackrepen, cruesli en zoet boterhambeleg
eruit. Alsof ik het licht gezien had verloor ik binnen een maand
vijf kilo en ging in die vier weken steeds creatiever koken. Eerlijk
is eerlijk: linzen, kikkererwten, bieten, knollen en bijzondere 
granen stonden tot dan nooit op mijn menu. Ik leerde notenpasta’s
kennen, ontdekte hüttenkäse en plantaardige melk, ging voor het
eerst aan de slag met kokosolie en rauwe chocolade en kwam 
erachter hoe lekker en gezond je kunt bakken met behulp van 
dingen als appelmoes, banaan, pompoen en zelfs avocado. Er ging
een wereld voor me open.

Toveren met groente
Binnen een half jaar had ik mezelf een totaal ander eetpatroon
aangemeten. Een andere lifestyle eigenlijk. Ik keek anders naar
menukaarten in restaurants, deed anders boodschappen, at 
bewuster, kookte met meer aandacht en was echt een passie rijker.
Dit inzicht nam ik ook mee in mijn liefde voor restaurants: waar
snapten ze vegetarisch eten nu echt? Welke restaurants konden
toveren met groente? Mijn liefde voor de horeca was met de 
paplepel ingegoten en ging nu geheel een eigen leven leiden. Stap
voor stap begon ik mezelf een ervaringsdeskundige te voelen, en
kreeg de moed om al mijn ontdekkingen, inzichten en tips online
te delen. Juist omdat ik het roer zo had omgegooid en aan den
lijve had ondervonden wat dit voor mij deed. Juist omdat ik ook
wist hoe het anders kon. En juist omdat ik ook gewoon maar een
jonge vrouw ben die zich een weg probeert te banen door het
landschap van voeding en gezondheid.

Toonaangevend platvorm
Dus op 2 september 2013 blies ik mijn food & lifestyle blog leven
in. De Hippe Vegetariër. Omdat ‘hip’ en ‘vegetarisch’ toen nog 
tegenstellingen leken en ik wilde laten zien hoe vegetarisch eten,
gezond leven en lekker in je vel zitten allemaal bij elkaar horen.
Vanaf dag één publiceerde ik dagelijks een artikel, zonder ook
maar een keer te haperen. Met behulp van bijzondere gastbloggers
kon ik uiteenlopende onderwerpen aan bod laten komen, allemaal
op het gebied van gezond en bewust eten én genieten van het
leven. Nu bijna twee jaar later is De Hippe Vegetariër uitgegroeid
tot een toonaangevend platform onder vegetariërs en een interes-
sant kanaal voor duurzame en bewuste merken en bedrijven. Mijn
passie begint daardoor een steeds groter onderdeel van mijn werk
te worden. Ik krijg de kans om mijn stem te laten horen en mijn
lezers te blijven verrassen met tips en inzichten die voor hen 
waardevol zijn. 

Ultieme doel
De tijd, liefde en energie die ik erin stop is niet te tellen, maar alle
ervaringen die ik opdoe, de deuren die het opent en de mensen
die ik leer kennen maken het voor mij elke dag opnieuw de moeite
waard. Mijn eerste doel was 10.000 unieke bezoekers, die bereikte
ik binnen een half jaar. Mijn tweede doel was 30.000 unieke 
bezoekers, die bereikte ik binnen 1,5 jaar. Mijn ultieme doel was
het schrijven en uitgeven van een boek, ook die droom is nu 
binnen handbereik, want voorjaar 2016 verschijnt De Hippe 
Vegetariër bij Uitgeverij Brandt in Amsterdam. Mijn volgende
mijlpaal is nog niet uitgestippeld… maar ik geloof dat met mijn
passie, gedrevenheid en discipline ik kan blijven dromen! <
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