
2 bewust consumeren 

Dit ei 
is oké, 
maar 
dát 
laat ik 
liggen
tekst Geertje Bikker-Otten

Het aantal maatschappe-

lijk bewuste consumenten 

neemt gestaag toe. Dat is 

althans de conclusie van 

”Kiezen bij de kassa”, een 

vandaag gepresenteerde 

publicatie van het Sociaal 

en Cultureel Planbureau 

(SCP). Een derde van de 

Nederlanders kan inmid-

dels gerekend worden tot 

de ”buycotters”: mensen 

die weleens iets kopen 

met het oog op milieu of 

dierenwelzijn.

I
n ”Kiezen bj de kassa”

wordt maatschappeljk

bewust consumeren inge-

perkt tot duurzaamheid.

Het kan verschillende gedaanten

aannemen. Je kunt bjvoorbeeld

een kledingmerk boycotten omdat

je bang bent dat er kinderarbeid

aan te pas is gekomen. Of juist

duurzame kleding of biologische

eieren kopen (”buycotten”). Je

kunt ook je leefstjl verduurzamen

door vegetarisch te eten, te consu-

minderen of spullen met anderen

te delen.

De grootste groep bewuste

consumenten is ”buycotter”, aldus

het SCP: 33 procent van de consu-

menten. Tien jaar geleden was dat

nog 26 procent. Ook de groep boy-

cotters is vrj groot en groeiend:

15 procent van de consumenten

koopt uit duurzame overwegingen

bepaalde producten niet. Dat was

tien jaar geleden nog 10 procent.

Andere vormen van duurza-

mer consumeren kennen veel

minder aanhangers. Een kleine

minderheid eet vegetarisch of

veganistisch (respectieveljk 3 tot

4,5 procent en 0,5 procent van de

bevolking). Een iets grotere groep

deelt producten en diensten met

anderen vanuit milieubewustzjn

(5 procent van de Nederlanders).

De SCP-publicatie richt zich

op wat burgers zelf doen en een

aantal duurzame voedselinitia-

tieven die de afgelopen jaren uit

de grond zjn geschoten. Voedsel-

coöperatie Rechtstreex, maaltjd-

deelplatform Thuisafgehaald,

stadsboerderj Uit Je Eigen Stad

en ‘groenteredder’ Kromkommer

vormen „belangrjke vehikels om

maatschappeljke bewust consu-

meren te faciliteren.” Ze spelen

ook een belangrjk rol bj de be-

wustwording van de consument.

SCP-rapport ”Kiezen bij 

de kassa”: de consument 

kiest steeds bewuster

Laten we goed voor deze aarde zorgen

Koken voor anderen maakt gelukkig

Het is tijd voor gekke groente

Naam: Paulien Visscher-van

Beek, Barneveld

Leeftjd: 32

Betrokkenheid: heeft een eigen

weblog

Ljfspreuk: You don’t have to eat

less, you just have to eat right

(Je hoeft niet minder te eten, je

hoeft alleen maar goed te eten).

„Ik heb ervoor gekozen om plant-

aardig te eten. Geen vlees en vis,

en ook geen kaas, melk, eieren

en andere dierljke producten.

Daarnaast eten we geen gerafineerde suikers.

In mjn optiek is het belangrjk om goed voor

je lichaam te zorgen: dierljke eiwitten en vet-

ten (en ook gerafineerde suikers) kunnen een

slechte invloed hebben op je lichaam, en dit

kan tal van gevolgen krjgen. Ook wil ik gaan

voor een eerljke voedselverdeling: we halen

voer voor de dieren (zoals graan en maïs) weg

uit landen waar de bevolking dit zelf hard nodig

heeft. Dit gaat me aan het hart. Het kan toch

gewoon niet waar zjn dat omdat

wj in het Westen vlees willen

eten, mensen in derdewereldlan-

den honger ljden. Maar dat is

wel de realiteit. Daarnaast wil ik

het milieu in het oog houden: de

milieubelasting van de veeteelt is

enorm groot. Ik ben ervan over-

tuigd dat ik als christen de taak

heb gekregen om goed voor deze

aarde te zorgen. En niet in de

laatste plaats wil ik geen dieren

laten ljden en doden.

Voor mj en mjn gezin levert

deze eetstjl een gezonder en itter lichaam op.

Een heel concreet voorbeeld is het feit dat we

geen gaatjes meer hebben in ons gebit. Voor

mezelf kan ik zeggen dat mjn huid heel zuiver

en glad is geworden. En zo zjn er nog meer

voorbeelden te noemen. Verder draag ik zo een

steentje bj aan een betere wereld.”

>>paulienvisscher.nl

Naam: Joke van Amejde, Apeldoorn

Leeftjd: 69

Betrokkenheid: deelt sinds 2012 onder de

naam ”vegetarische thuiskok” maaltjden via

Thuisafgehaald

Ljfspreuk: Koken voor anderen maakt me

gelukkig.

„Maaltjden delen met mensen in je omgeving:

dat is het idee achter het onlineplatform Thuis-

afgehaald.nl. Ik kook standaard drie keer per

week voor iemand met een chronische ziekte.

Verder hangt het ook een beetje af van mjn

eigen planning. Ik heb een grote moestuin. Ko-

ken voor Thuisafgehaald is een mooie manier

om een overvloedige oogst te verwerken.

Eerljk gezegd doe ik hier vooral aan mee

omdat ik ervan houd om te koken, liefst voor

meerdere mensen. Eens per maand organiseer

ik ook een aanschuifmaaltjd. Dan zitten er

zo’n zestien mensen aan tafel. Alleen voor je

zelf koken is toch minder leuk. Ik heb mjn

hele leven graag gekookt, had achteraf gezien

misschien wel kok willen worden. Maar dat

was in die tjd geen optie.

Het levert me veel leuke contacten op. En ook

wel gezelligheid. De laatste keer at er een aan-

tal asielzoekers uit Syrië mee bj de aanschuif-

tafel. Al die vogels van diverse pluimage: dat

vind ik heel leuk.”

>>thuisafgehaald.nl

Naam: Chantal Engelen, Rotterdam

Leeftjd: 33

Betrokkenheid: was in 2013 medeoprichter van

Kromkommer

Ljfspreuk: The world would be a great place if

we just tried a little harder (De wereld zou een

geweldige plaats zjn als we iets beter ons best

zouden doen).

„Van alle groente en fruit in Nederland wordt 5

tot 10 procent verspild omdat het er niet perfect

uitziet en vanwege overproductie. Terwjl er

met de smaak van deze producten niets mis is.

Dat is toch krom? Kromkommer zorgt ervoor

dat gekke groenten weer op ons bord belanden.

Dat doen we met ludieke acties en campagnes.

Wj maken ook soep van gekke groente. Die is in

heel Nederland verkrjgbaar.

Voedselverspilling is niet alleen zonde van

het heerljke eten, het brengt ook een zware

milieubelasting met zich mee. De productie van

voedsel vraagt om veel energie en hulpbronnen.

Die worden samen met het voedsel verspild. Het

is belangrjk om dit probleem aan te pakken,

zodat we ook in de toekomst kunnen voorzien

in gezond voedsel voor iedereen. Ik geloof dat

we dit probleem met relatief kleine ingrepen

kunnen aanpakken. Dit motiveert mj iedere dag

om aan de slag te gaan.

Steeds meer mensen worden zich bewust van

voedselverspilling en van het bestaan van gekke

groente. Wj hopen uiteindeljk te bereiken dat

mensen gaan inzien dat kwaliteit niet per se sa-

menhangt met een ‘perfect’ uiterljk. De natuur

maakt nu eenmaal geen eenheidsworst. De tjd

is rjp voor gekke groente in het schap, krom

naast recht.”

>>kromkommer.com
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Wereldberoemd in Rotterdam

Redlove is rechtstreeks te koop bij de teler

Naam: Huibert de Leede,

Rotterdam

Leeftjd: 39

Betrokkenheid: was in

2011 medeoprichter van

Uit Je Eigen Stad

Ljfspreuk: Mensen willen

graag in contact bljven

met waar hun eten van-

daan komt.

„Uit Je Eigen Stad is een

Rotterdams stadslandbouw-

bedrjf waar onder andere

groente wordt geteeld,

paddenstoelen worden ge-

kweekt en leg- en vleeskip-

pen worden gehouden.

Het doel is stadsbewoners

meer in contact te brengen

met voedsel en hoe het

wordt geproduceerd. We

geven ook cursussen. Er is

veel belangstelling voor de

cursus biologisch moes-

tuinieren en zelf een kip

slachten.

Ik ben hieraan begonnen

door een mix van idealisme

en pioniersdrift. Ik ben

ervan overtuigd dat er iets

moet veranderen aan de

manier waarop we met z’n

allen met voedsel omgaan.

Zoals het nu gaat wordt

er roofbouw gepleegd op

deze planeet. We eten

bjvoorbeeld te veel vlees.

De bodem verschraalt. Dat

zjn dingen waar we over

moeten nadenken. Verder

vind ik het persoonljk ook

leuk om creatief bezig te

zjn en iets nieuws op te

zetten. Dat speelt ook een

grote rol.

Economisch gezien levert

het nog niet veel op. We

staan op het punt om te

gaan renderen. Maar ik kan

wel zeggen dat we inmid-

dels ‘wereldberoemd’ zjn

in Rotterdam. We zjn echt

een hotspot geworden. Er

komen jaarljks 30.000 tot

40.000 mensen bj ons over

de vloer. Dat is meer dan

we hadden durven dro-

men.”

>>uitjeeigenstad.nl

Naam: Jacco Merckens, Werkhoven

Leeftjd: 37

Betrokkenheid: teelt appels voor Recht-

streex

Ljfspreuk: Altjd op zoek naar nieuwe

uitdagingen.

„Rechtstreex verkort de voedselketen.

Consumenten kopen via dit systeem

rechtstreeks in bj de boer. Dit leidt ertoe

dat de boer een betere prjs krjgt: van elke

euro die bj Rechtstreex binnenkomt gaat

63 cent naar de producent. Alle producten

worden lokaal geproduceerd. Door de korte

ljnen zjn ze verser dan in de supermarkt.

Ik doe hieraan mee om de ljn tussen de

teler en de consument kort te houden. Dat

vind ik heel belangrjk. Ik heb er bewust

voor gekozen om mjn appels niet via de

supermarkt aan te bieden. Verder wil ik

graag een zo gezond en puur mogeljk pro-

duct verkopen. Sinds een paar jaar lever ik

als enige teler in Nederland het nieuwe ras

Redlove. Deze appel –met rood vruchtvlees–

bevat vergeleken met andere soorten veel

minder residuen. Daar ben ik best trots op.

column

Iemand uit mjn directe omgeving

slikt al haar halve leven dageljks

een Thyraxpilletje. Het is een tover-

middel. Als ze het niet zou slikken,

zou ze als gevolg van een schild-

klierafwjking hele dagen uitgeput

op de bank hangen. Dankzj Thyrax

kan ze normaal functioneren.

Enkele weken geleden was er even paniek. Volgens

krantenberichten dreigde er een tekort aan Thyrax te

ontstaan. Dat was het gevolg van een verhuizing bj

het desbetreffende farmaceutische bedrjf. Dat hebben

de apotheken geweten. Weliswaar zjn er alternatieven

voor Thyrax beschikbaar, maar niemand kan vooraf

garanderen dat die goed werken. Zodoende probeerde

iedere patiënt nog gauw een voorraadje in te slaan.

In deze hoogtechnologische samenleving bleek

het mogeljk om als Europese landen in een mum

van tjd over te schakelen op een gezamenljke

munteenheid. Daarbj vergeleken is het verplaatsen

van een productieafdelinkje bj een pillenboer een

peulenschil. Maar ja, het patent op Thyrax is verlopen

en er valt weinig meer aan te verdienen. En als je als

patiënt deel uitmaakt van een groep die nogal goed-

kope preparaten slikt, ben je niet van invloed op de

jaarcjfers van de producent en heeft jouw medicjn,

hoe zeg je dat netjes, eh… niet de hoogste prioriteit.

Kunnen de producenten van pillen dan zomaar

stoppen met leveren zonder dat dat bestraft kan

worden? Nee, dat niet, maar de boetes die opgelegd

kunnen worden, maken weinig indruk. Voor het

niet-leveren van Thyrax zou een maximale boete

opgelegd kunnen worden van 45.000 euro.

Dat zjn bedragen waar de farmaceutische industrie

onbedaarljk ommoet lachen. Het is wel gebeurd dat

fabrikanten miljardenboetes opgelegd kregen en dat

ze die zonder blikken of blozen overmaakten. Hooguit

zjn de aandeelhouders dan een paar dagen uit hun

humeur.

In dit geval bestond Aspen, het bedrjf dat Thyrax op

de markt brengt, het ook nog om bj voorbaat een fors

dreigement te uiten. Als de onderneming beboet zou

worden, kon dat weleens gevolgen hebben voor het

aanbod van medicjnen in Nederland. In rond Neder-

lands noemen we dat ordinaire chantage.

Intussen heeft minister Schippers van Volksgezond-

heid nog een veel grotere appel met de pillendraaiers

te schillen. Zj staat met de rug tegen de muur nu met

name kankerbehandelingen onbetaalbaar dreigen te

worden. Farmabedrjven vragen zulke excentrieke

bedragen voor de desbetreffende middelen dat die niet

meer zjn op te brengen. Feiteljk kunnen deze bedrj-

ven vragen wat ze willen, en Schippers is helemaal

klaar met deze praktjken. In Europees verband is ze

bezig verzet te organiseren. Heel moedig. Laat ze wel

op tjd een voorraadje poeders inslaan, want het gaat

om een kanjer van een hoofdpjndossier.

Pillendraaier
tekst Jan van Klinken
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Rechtstreex levert veel waardering voor het product

op. Ik heb het idee dat Rechtstreex het streekgevoel ver-

sterkt. En kortere ljnen, dat is ook nog eens duurzaam.

Een echte win-winsituatie, zou je kunnen zeggen.”

>>rechtstreex.nl


