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Smaak
GIDS DE TIEN GEBODEN VAN GOED ETEN

Wewillen goed eten: duurzaam,
diervriendelijk, gezond. Enwewillen
lekker eten.Maarhoe?Vonderzoekt in
een serie de 10GebodenvanGoed

Eten.Vandaaghet zevende:Gij zult zelf
telen,want dat is gezonder vooruzelf
endewereld.Hoe is dat zo gegroeid?

DoorMac van Dinther FotoStudio V

Thuistelers

Hopen ophet slechtste kandezer dagen
elke dinsdagavond-liefdesavond opNet5.

Tv-recensie

Liefdesdrama

T ussen Temptation Islandenmijwashetooit liefde
opheteerstegezicht. Veelheb ikervooroverom
desmakeloze sensatieshowterugopdebuis te

krijgen. Tussen2002en2009–de jonge,maarzeker
nietonschuldige jarenvanderealitytelevisie –werden
erzevenseizoenenvanuitgezondenopVeronicaen
wijlendeVlaamsezenderVT4.

In Temptation Islandgingen jongekoppels ‘deul-
tiemerelatietest’ aandooreenpaarwekengescheiden
vanelkaardoor tebrengen.Zevierden feest-, snoep- en
seksvakantieopeen tropischeiland, ingezelschapvan
eendozijncamerageile vrijgezellenmetweinigkleren
aan.Opgezette tijdenkregendepartnersnietmalse
beeldenvanelkaar te zienbij eenkampvuur.Datwas
natuurlijk jankenvoorhenen lachenvoordekijker, ge-
baatbij zoveelmogelijk liefdesdrama.

Hopenophet slechtstekandezerdagenelkedins-
dagavond-liefdesavondopNet5. EerstGrenzeloosVer-
liefd, daarna tweeafleveringenVakantieliefdes: hoe is het
numet?

InGrenzeloosVerliefdzienwetelkenseenNeder-
landsevrouwvooreenmannaarhetbuitenlandver-
trekken.Hetprogrammaheeft ietsgemeenmetzowel
Temptation Islandals Ik Vertrek: het isopzijnvermake-
lijkstwanneerdeboelgedoemdis temislukken.Wat
GrenzeloosVerliefdookdeeltmethetTROS-programma
isdat je vakernaarherhalingendannaarnieuweafle-
veringenzit tekijken.

Dezekeermoestenwehetdoenmeteenaflevering
uit 2012,waarin JorinemetbabyNoahnaarvriendBush
inKeniavertrok.Devoortekenen lekengoed,maarna
eenuur leefdenzenog langengelukkig.

Hopenophetbestedoe
ikwelbijGekop jou!
(VPRO), eenkinderpro-
grammadatmisschien
nog leuker is vooroudere
kijkers. RapperYes-Rgaat
opvisitebij verliefde 11- tot
13-jarigendiegeenverke-
ringdurvenvragen.Met
eenopmaatgemaakte,
cheesy raptekstprobeert
hijdeware teovertuigen.

Fantastischaanhemis
dathij elkekalverliefde

bloedserieusneemt. Eenvandebesteafleveringenvan
dezemaandgingoverNenauitgroepzes, ‘eenpittige
damediepreciesweetwat zewil’.De liefdevanhaar le-
venwas sindsgroepdrieMarijn. Yes-R: ‘De relatie tus-
senNenaenMarijnverliepniethelemaal vlekkeloos.
Eenhalf jaar langginghetuit, aan,uit, aan,uit, aan,uit,
aan,uit, aan,uit. [...] TotdatMarijnhalverwegegroep
vierdefinitief eenpuntachterde relatie zette.’

NenawasvanplanMarijn tedelenmetMadelon, zijn
nieuwevriendin. Zehadgoedehoop: ‘Vorig jaarhad ik
hemookgevraagd. Toenzeihij ja en toenhadhijookal
metMadelon.’Of zegeenbezwaarhad tegendezeon-
gewonegangvanzaken,wildeYes-Rweten.Nee, ant-
woorddeNena: ‘Latermoethij tochkiezen tusseneen
vanons.Dus.’

OphetverkeringsverzoekvanYes-Rvolgdeeenvol-
wassenafwijzing.Marijn: ‘Ik vindhetheel lief van jedat
jedit allemaal voormedoet,maaraanéénvriendinne-
tjeheb ikwelgenoeg.’ Au.

GelukkigregeltYes-Rnaelkblauwtjeeenvriend-
schapsknuffel.Daarnaneemthijhetkindmeenaarde
lokale snackbarommeteen ijsjeofmilkshakedege-
beurtenis te verwerken.

WeekmakerNenazeidathetgoed is zoalshet is. ‘Je
moetonthouden: jebenteen leuke, lieve, knappemeid
ener lopengenoegvrijgezelle jongens ronddie jeniet
hoeft tedelen,’ beslootYes-R.

Och,de liefdeen tv.Hetkanzo’nmooi stel zijn.

GIDI HEESAKKERS A.I.

Nenawas vanplan
Marijn te delenmet
Madelon, zijn
nieuwe vriendin.
‘Latermoet hij toch
kiezen tussen een
vanons. Dus.’

EEN NIEUWE RAGE
Ik ben sinds kort ‘aanrechtagrariër’.
Voormijn verjaardagheb ik vanmijn
echtgenoteeenplasticemmertjegekre-
genmeteenpakjewitteschimmelerin.
Elkeochtendkieperikdaarmijnkoffie-
dikopvanversgemalenbonen.Alshet
emmertjevol is,zullenuitdegaatjesin
deemmeroesterzwammengroeien,zo
ismijbeloofd.

Ik heb geen groene vingers, tuinie-
renisnietmijnhobby–veelteongedul-
dig – en ik heb nooit genoeg bood-
schappengedaanbij AlbertHeijn om
een ‘moestuintje’ te bemachtigen.
Maar als aanrechtagrariërmaak ik zo
toch eenbeetje deel uit vandegroene
golf die over Nederland spoelt: de
moestuinrage.

Waar en wanneer die is begonnen,
valtmoeilijk te zeggen, zoals altijd bij
rages.Maarterugkijkendlijktheteerste
zaadjetezijngeplantdoortopkoksdie
een paar jaar geleden in groenten uit
eigen tuindemogelijkheid zagenom
hetverschil temakenophetbord.

Jonnie Boer vande Librije in Zwolle
(3 sterren)was eenvandeeerstenmet
een groentekas in Dalfsen. Daarna
buitelden de tuinierende chefs over
elkaarheen;bijnaelkzichzelf respecte-
rend restaurant heeft tegenwoordig
zijn eigen groentetuin, tot op de

AmsterdamseZuidasaantoe.InhetBel-
gische driesterrenrestaurant Hertog
Jan lopende koks en obers er zelfs als
tuinmannenbij – eenmooi voorbeeld
dat jeookkuntoverdrijven.

Het door koks gekoesterde jonge
plantje werd liefdevol overgenomen
door de hipstergeneratie met zijn
MakersRevolution: zelf bierbrouwen,
brood bakken, friet maken. Aldus
zagen we de opkomst van urban
farming: jongehippestedelingendieop
verlaten rangeerterreinen en oude
fabrieksdakenpreiplantjesentomaten
bewaterden.

Daarnagroeidehetalsonkruid,met
dankaandecommercie. ‘Moestuintjes
zijnhot’, tetterdeHAK, datnamens tv-
kok Herman den Blijker tienduizend
bonenplantjes uitdeelde. Wat nog in
hetnietvaltbijAlbertHeijn,dat44mil-
joenmoestuintjesmeegaf bijdebood-
schappen.

‘Heel Nederland aan demoestuin’,
juichte BakkerHillegom, ‘de grootste
tuinspecialist van Europa’, die er een
heus onderzoekop losliet.Wat blijkt?
‘Ruim60procentvandeNederlanders
verkiestgroentenuiteigentuinboven
groentenenfruituitdewinkel.’

Groenevingersofniet,erisgeenont-
komen meer aan. Boeken met moes-
tuintipsoverwoekerendeboekwinkel,

voorheen leeglopende volkstuincom-
plexenkampenweermetwachtlijsten,
overalschietenschool-enbuurttuinen
uitdegrond.

Natuurlijk kande tvniet uitblijven.
VoortbordurendopBoerzoektvrouwen
HeelHollandbaktproduceerdedeEOde
zesdelige reeks Van Hollandse bodem,
waarinachtkoppelsstredenomdetitel
‘Beste moestuinders van Nederland’.
Eenwedstrijdwaarin– tekendestijds –
klassiekevolkstuinderIJsbrandopweg
naarde finaledepaswerdafgesneden
dooreenjongstelzonderenigetuinier-
ervaring dat zijn kennis vooral van
Googlehaalde.

EenkijkcijferhitwerdVanHollandse
bodem niet. Je moest ook wel veel zit-
vleeshebbenomdebeslommeringen
overrupsenindekool, schimmel inde
aardappels en slaapziekte indeauber-
gines mee te maken. Als het pro-
gramma iets duidelijkmaakte, dan is
het wel dat tuinieren net zoiets is als
groeiendgras:geenkijksport.

Maar cynisme is demoestuinbewe-
gingvreemd.Hetiseenblije,optimisti-
sche wereld, waar louter positivisme
vanuitgaat.Tuinierenisgezond,jegaat
er meer verse groenten van eten en
samenzaaienherscheptongurebuur-
tentotbloeiendegemeenschappen.

Sommigenzien inmoestuindersde



voedingsbedrijvenindustrialiseren,de
landbouwwordtgrootschaliger.Voed-
selproductiewordtgeconcentreerdop
hetplatteland.

Stedenzijn voorpostenvandevoor-
uitgang: moderne industrie, auto’s,
hoogbouwflats,kantoren.Koeienmel-
kenof aardappelen verbouwen is een
vies klusje dat aanboerenwordt over-
gelaten; zelf prei telen een teken van
armoe. De moderne consument doet
zijn boodschappen op zaterdag in de
supermarkt.

NIEUWE HIPPIES EN
JONGE MOEDERS
AlsChrisZijdeveld,ex-PvdA-wethouder
in Schiedam, in 1996de voorzittersha-
mer van de AVVN overneemt van vak-
bondsbons Jaap van de Scheur, lopen
de volkstuinen langzaam leeg. Vanaf
eindjarentachtigneemtdeanimoeen
tuin te bewerken af. Arbeiders in de
nieuwe buitenwijken hebben tuinen
bij hun huis, volkstuincomplexen
makenplaats voorwegenen stadsuit-
breiding.Hetaantalhectarenvolkstuin
neemtsinds 1993af.

Volkstuinen hadden in die tijd de
beeldvormingtegen,zegtZijdeveldte-
rugkijkend.Opveel complexenwaren

DE VOLKSKRANT
WOENSDAG 24 JUNI 2015 3

aanzet tot eenalternatieve voedselbe-
weging, eenGrassroots Revolution, die
degangbarevoedingswereldvanagra-
rischemultinationals,mondiale han-
del en megasupermarkten op haar
grondvestenzaldoenschudden.

OUDE WORTELS
Watdetoekomstookbrengenmoge,de
beweging zelf heeft stokoudewortels.
Al in de Middeleeuwen worden aan
landarbeiders ‘armentuinen’ ter be-
schikkinggesteld: lapjesgrondwaarop
ze groente mogen verbouwen om te
overleven.Alsnadeindustriëlerevolu-
tie een stedelijk proletariaat ontstaat,
krijgenook fabrieksarbeiders tuintjes

omhunloonaantevullen(datzomooi
laagkanblijven):dearbeiderstuinen.

Dat is nog charitas.Metdeopkomst
van de vakbonden, eind 19de eeuw,
beginnen ook tuinierende arbeiders
zich te organiseren in bonden van
arbeiderstuinen,dievoortaanvolkstui-
nen heten. Dat leidt in 1929 tot de
oprichtingvanhetAlgemeenVerbond
van Volkstuindersverenigingen in
Nederland, de eerste landelijke tuin-
dersvereniging.

Volkstuinenbeginnenindietijdvan
karakter te veranderen.Waren tuinen
aanvankelijkvooralbedoeldalsaanvul-
ling in natura op het gezinsinkomen,
langzamerhandgaanookandereover-

wegingeneenrolspelen.Deemancipe-
rende arbeider eist zijn deel op: het
recht op fatsoenlijk loon, sociale voor-
zieningen, betere huizen, groen en
frisse lucht.

Dat laatste is in de drukke volkswij-
kenonvindbaar,maarwelaanwezig in
devolkstuinen,dieeenmeerrecreatief
karakter krijgen. In 1921 krijgen volks-
tuinders van hun bond officieel toe-
stemmingook sierplanten tehouden.
Volkstuinen worden arbeiders-
lustoorden, compleetmet tuinkabou-
ters, vijversenbloeiendeborders.

Deopmars vande recreatieve volks-
tuin wordt onderbroken tijdens de
crisis- en oorlogsjaren, als het eten

schaars is. De Amerikaanse en Britse
Victory Gardens hebben als Neder-
landsetegenhangerdeoorlogstuinen.

Nadeoorlogbloeiendebloemenals
nooit tevoren. In eenonderzoekuit de
jarenzeventignaarvolkstuineninRot-
terdamzegtnogmaar0,9 procentvan
de volkstuinders dat ze er een zuivere
moestuin op na houden. Hobby, ont-
spanning,gezondelichaamsbeweging,
‘evenweguit dedrukte’ zijndemotie-
vendie voorop staan. Zelf je groenten
telen isvanondergeschiktbelang.

Die ontwikkeling staat niet op zich-
zelf.Nadeoorlogvoltrekkenzichgrote
veranderingenindeNederlandsevoed-
selsector. Supermarkten komen op, n LEES VERDEROP PAGV4

‘Geef ons heden ons dagelijks
brood.’ Die opdracht is ingewikkel-
der dan ooit tevoren. De moderne
consument moet zich een weg
banen door een mijnenveld van
meningen, borrelpraat, elkaar
tegensprekende onderzoeken, hele

en halve waarheden. De voedings-
industrie, de boeren, de milieubewe-
ging, de supermarkten, de klimaat-
activisten, slow food, ieder heeft zijn
eigen agenda. Wie moet je nog
geloven en wie niet?
Om de consument een weg te

wijzen door dit oerwoud heeft V de
10 Geboden van Goed Eten opge-
steld. In een onregelmatig verschij-
nende serie worden alle geboden
aan een diepgaand onderzoek
onderworpen. Aan het eind hiervan
hopen we meer te weten.

Gij zult
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nogtuincommissiesactief dieeroptoe-
zagendathetonkruidwerduitgetrok-
ken,hetgrasgemaaidendehegnetjes
geschoren.Wiedachteenpotjealterna-
tief te tuinieren,konopeengoededag
zijntuinomgespitaantreffen:zóhoort
het.Indevolkstuinenregeerdennogde
gestaaldekaders.
Eind jaren negentig verandert dat,

met de komst van een nieuw type
moestuinder: de jonge moeders. Die
zijn van een ander slag dande ouder-
wetsevolkstuindermetzijnrijenslaen
radijsjesinhetgelid. ‘Natuurlijktuinie-
ren’doetzijnintrede:onbespoten,zon-
derkunstmestenchemie.
Andere gewassenwordenpopulair.

Wat opvalt: denieuwegeneratie keert
terugnaar groente. Dat hebben ze ge-
merkt bij Vreeken’s zaden, eenbegrip
indewereldvanvolkstuinders.Dewin-
kel inDordrecht, familiebedrijf sinds
1926, geldt als een tuinders-luilekker-
land. In alle hoeken en gaten van het
ouderwetsepandinhet stadscentrum

‘A Victory Garden is like a share in an airplane factory. It
helps with the war and pays dividends too.’ Zo begint
een Amerikaans voorlichtingsfilmpje uit 1941, dat men-
sen ertoe aanzet de dreigende voedselschaarste te lijf te
gaan door zelf groenten en fruit te verbouwen. De cam-
pagne had succes: tegen het einde van de oorlog waren
er in de VS twintig miljoen Victory Gardens. 30 tot

40 procent van de totale productie van verse groenten
en fruit kwam hier vandaan. Het Nederlandse equivalent
waren de ‘oorlogtuinen’. Volgens geschiedschrijver Loe
de Jong was de bijdrage aan de voedselvoorziening
daarvan gering. Volgens andere bronnen was die aan-
zienlijk: tijdens de Hongerwinter zouden veel gezinnen
afhankelijk zijn geweest van hunmoestuin.

VictoryGardens

staanrekkenmetzaden.
Vijfduizendsoortenhebbenze, zegt

TonVreeken, diemidden indewinkel
kantoorhoudt.Hettuinderschapisvol-
gens hem ‘geëxplodeerd’. En hier in
Dordrechtplukkenzedaardevruchten
van. In het seizoen, dat tot eind mei
loopt, zijnVreekenenzijnmensen tot
diep indenacht bezigbestellingen in
tepakkendiebinnenkomenviadeweb-
winkel.Detelefoonwordtnietopgeno-
men;geentijdvoor.
Vreekenheeft gezienhoedebestel-

lingen van groentezaden die van
bloemzaadhebbeningehaald.Tienjaar
geleden had je de pompoenhausse,
daarna kwamen de ‘vergeten groen-
ten’:pastinaak,schorseneer,oerwortel.
Denieuwe trendzijn ‘wilde’ groenten:
daslook, haverwortel, veldkers, akker-
kool,brandnetelzelfs. ‘Ikhebechtklan-
tendiedaarvanzaadbestellen.’
‘Nieuwehippies’ noemtVreekende

generatiejongetuinders,diesomsvan-
achterhetbureaudetuininstappen.Ze
zijn leergierig en inventief, shoppen
watzeaankennisenervaringtekortko-
menop internet bij elkaar, delenhun
ervaringenopFacebooken tonenzich
sociaal betrokken: overschottengaan
naardeVoedselbank. Bevlogen zijn ze
ook: ‘Er zijn erbij die echt gelovendat
stadslandbouw in de toekomst de
wereldgaatvoeden.’

STADSTUINEN
De tuinheeft het tijmee. In talloze re-
centeonderzoekenwordendezegenin-
genbezongenvanhetzelf telen.Vooral
indeVerenigde Staten,waarurban far-
ming is uitgegroeid tot eenbijnapoli-
tiekebeweging.
OpvoedselsymposiumMAD2014 in

Kopenhagen vertelde de zwarte tuin-
der RonFinley over zijn achterstands-
wijkinLosAngeles,waarfastfoodmeer
slachtoffers maakt dan gewapende
overvallers. Hamburgers zijn op elke
straathoek te koop, maar een verse

voedselindewereldinstedelijkegebie-
dengeproduceerd.
Wie rapporten over dit onderwerp

doorneemt, stapt in een wereld van
positivisme. Stadslandbouw leidt tot
kortere ketens tussen producent en
consument,minderCO2-uitstoot(want
mindertransport)enmeerbewustwor-
ding.Buurttuinenbrengengroenelon-
gen en biodiversiteit naar de stad en
sociale cohesie indewijken. Tuinders
eten meer groente en fruit (tot wel
3,5 keer zo vaak, aldus Amerikaans
onderzoek), hebbenminder stress en
zijnminderdikdanniet-tuinders.Al is
hetbewijsvoordat laatstedun.
Rotterdamse langdurig werklozen

die aanhetwerkworden gezet in een
stadslandbouwprojectbewegenmeer,
etengezonder, rokenendrinkenmin-
derenvoelenzichgelukkiger. Enhet is
noggoedkoperook:elkedollargeïnves-
teerd in zaai- en plantgoed levert vol-
gens – alweer –Amerikaansonderzoek
voor6dollar(ruim5euro)groentenen
fruitop.

DE HOBBY TELT
Metde volkstuin, kortom,betreedtde
mensal schoffelendhetgroeneutopia
waarinbuurtbewonersgezelligsamen
indetuinwerken,deopbrengstonder-
ling verdelenende supermarkt alleen

nodighebbenvoorwc-papierenkoffie.
De (Nederlandse) werkelijkheid is

bescheidener.Alleenalquaopbrengst.
Geschat wordt dat Nederland zo’n
150- tot200duizendvolkstuinderstelt,
die gezamenlijk 4.000hectarebebou-
wen: 0,2 procent van ons totale land-
bouwareaal. Misschien net genoeg
vooreenAlbertHeijn-filiaal.
Maarniet alleendeomvang, ookde

ambities van de Nederlandse moes-
tuinders zijn beperkt. Onderzoeker
EstherVeenlegdehaarvergrootglasop
dehobbytuindersbeweging inNeder-
land en schreef er een boek over
waarop ze onlangs promoveerde aan
WageningenUniversiteit:Community
Gardens inUrbanAreas.
Veenonderzocht zeven tuinprojec-

ten.Vierervanvolgdezeintensief, twee
jaar lang. Drie tuinen stuurde ze
vragenlijstentoe.Erzatvanallestussen:
een pluktuin met vrijwilligers, een
traditioneel volkstuincomplex, een
buurttuin in de grote stad, een stads-
landbouwproject.
Natuurlijk valt een hoop goeds te

zeggenovervolks- enbuurttuinen,be-
nadruktVeen.Overal komenheerlijke
groenten uit de grond en waar geza-
menlijk wordt getuinierd, neemt de
socialecohesie toe.Maardatmoetniet
wordenoverdreven,zegtze.Desociale
contactenzijnophetniveauvancolle-
ga’s vanwerk. ‘Het is niet zo dat tuin-
ders één grote happy family zijn. Het
idee ‘plempergenseentuinneerende
helebuurtgaateropvooruit’,datwerkt
echtnietzo.’
Ookpolitiek-maatschappelijkmaakt

demoestuinbeweginggeenvuist.Veen
onderscheidt inhaar onderzoek twee
groepen tuiniers: een met een eigen
moestuineneenanderegroepdieeen
abonnementof lidmaatschapheeftbij
eenbuurttuinenopvrijwilligebasisaf
entoemeewerkt.
De eerste groep eet veel en vaak uit

eigen tuin, maar ziet zich doorgaans
nietalsonderdeelvaneenalternatieve
voedselbeweging. ‘Zevindengroenten
uit eigen tuin lekker en vers. Maar
eigenlijkisdatbijzaak.’Hetisdehobby
die telt.
De tweedegroepgaatbewustermet

etenom,eet vakerbiologischenhecht
veel waarde aan groenten uit eigen
(buurt)tuin. Maar het blijft vaak bij
woorden, indepraktijketenzemaaraf
entoeuitde tuinenvakeruitdesuper.
‘Dus jekunt jeafvragen:wie ishiernou
alternatief bezig?’, zegtVeen.
Een tikje teleurstellendwashetwel,

geeft ze toe, na alleswat er is geschre-
venover stadslandbouwals reactie op
wantrouwen en vervreemdingdie de
consument bekruipen bij de voort-
brengselenvandegangbareindustrie.
‘Ik vondhet verbazingwekkenddat ik
datalternatievezoweinigtegenkwam.
Daarhadikmeervanverwacht.’

ANTIKAPITALISTISCH
VOEDSELVERZET
Het idee van de moestuin als broed-
plaats van antikapitalistisch voedsel-
verzet is verweg als ik op een zonnige
vrijdagmiddagoverslingerendepaad-
jes wandel van de Hoge Weide in
Utrecht: keurig bijgehouden tuinen,
kweekkasjes,bloeiendefruitboompjes,
lommerrijkezitjes. Eenvrouwzit inde
schaduw te roken, even verderop zet
eenmande sproeier aan. Alles pais en
vree.
De HogeWeide is een complex van

volkstuinen,dat als groeneadersdoor
een kantorenwijk in Utrecht-West
loopt, indeokselvandeA12endeA2.De
bedoeling was dat kantoormedewer-
kers tussen en na het werk in een

ToenVanEsachtjaargeledenbegon,
wasmoestuinen nog lang niet en vo-
gue. ‘Ik deed net of ik achtermijn bu-
reau zat als ik opdrachtgevers aan de
lijn kreeg.’ Nu blijkt ze tot een voor-
hoedetehebbenbehoord.
Tuinieren is vooral leuk, zegtVanEs.

‘Het ismeditatief, ik voelmemeer ver-
bonden met de seizoenen en de na-
tuur.’ Dat ze er groenten van mee-
neemt, ismooimeegenomen. Ze is er
wel andersdoorgaaneten, ookomdat
zemeerbenulheeft gekregenvanwat
welennietinhetseizoenis. ‘Als iknual
pruimen indewinkel zie, denk ik: dat
kanniet.’
Maardegedachtedeel uit temaken

vaneenalternatievevoedselbeweging
slaat niet aan. ‘Dat is niet de reden
waarom ik tuinier.’ Marleen van Es
koopt wel geregeld biologisch, maar
doet gewoonboodschappenbij deAl-
bertHeijn. ‘Het ideedat jedevoedings-
wereld in je eentje zoukunnenveran-
deren is toch ijdel. Ik ben een beetje
warsvanactievoeren.’

AUDREY HEPBURN
De revolutie zal niet beginnen in de
volkstuin, beaamt JanWillemvander
Schans, onderzoekerbij het LEI (Land-
bouwEconomisch Instituut) enpleit-
bezorger van stadslandbouw. Naast
‘nieuwehippies’zietVanderSchansbij
de nieuwe generatie moestuinders
vooral veel ‘neotraditionalisten’: geen
tijd om te protesteren bij de Albert
Heijn,wantdeaardbeienplantenmoe-
tenwaterhebben.
De nieuwe voedselbeweging is vol-

genshemniettevergelijkenmetinitia-
tievenalsdetaxidienstUberenAirbnb,
diebestaandemarktenophunkopzet-
ten. ‘Voedsel isgeenict. Jekunteenpro-
jectwelopFacebookliken,maardepro-
ductieblijft tochrelatief kleinschalig.’
IndeVSisurbanfarminguitgegroeid

totpolitiekeprotestbeweging.Maarde
situatie is daar heel anders, onder-
streeptVander Schans. ‘IndeVSheb je
food deserts, waar in grote gebieden
nikstekrijgenis. InNederlandisoveral
genoegvoedsel tekoop.’
Toch, benadruktVander Schans:we

moetenhet effect dat demoestuinbe-
weging inNederlandheeftnietonder-
schatten. ‘AHkwamnietvoorniksmet
moestuintjes, waar Jumbo op
reageerdemet een reclamewaarinde
draakwordt gestokenmetmoestuin-
ders. Supermarkten als AH en Jumbo
zijnnietmeerzodominantalsvroeger.
Zewordenaandeonderkantbedreigd
door Lidl enAldi en aandebovenkant
doorboerenmarkten.’
JanWillemvanderSchanszietmeer

tekenen: McDonald’s verliest terrein
aanhippe eettentjesmet vers eten en
een bedrijf als Unilever is druk bezig
zijn ketens korter en transparanter te
maken.Datheeft effect, benadrukthij.
‘Endatkomtdoordatdevoorhoedevan
deconsumentendatwil.’
Ergens in die voorhoede zit ook de

moestuinder:nietalsaanvoerderopde
barricade,maaralseenstillekrachtop
de achtergrond. Iemanddiemeer ge-
looft ingroeidaninrevolutie.Dieweet
watwanneer in het seizoen is enhoe-
veelmoeitehet kost groenten te telen.
Die rustig engestaagdoorwerkt, zoals
denatuurzelf, endie inal zijnbeschei-
denheiddehoopopeenbeterewereld
levendhoudt.
Om met de grote filosoof Audrey

Hepburntespreken:Toplantagardenis
tobelieve in tomorrow. Zegnouzelf:wat
kanerbelangrijkerzijndandatdeaard-
beien water nodig hebben? En nu ik
eraandenk:mijnpaddestoelenhebben
absoluutnieuwkoffiediknodig.

tuintje gingen werken, zegt Marleen
vanEs, bestuurslid vanATV (Amateur-
tuindersvereniging) de Hogeweide.
‘Maardatwasietsteutopischgedacht.’
Ze komen wel, de kantoorjongens,
maarvooralvooreenlunchwandeling.
VanEsiseenmooivoorbeeldvanhet

nieuwe type hobbytuinder. Ze is
grafischontwerpster,moeder vaneen
zoontjeentamelijkjong:zewas37toen
zeaanhaarvolkstuinbegon. ‘Ikwashet
werkeneenbeetjemoe,wildemeerbui-
ten zijn.’ Er speelde nog de vage
gedachtedat zemetdeopbrengst van
detuinhaarinkomensverliesenigszins
zoukunnencompenseren. ‘Dat is niet
echtuitgekomen.’
Ze heeft haar ‘courgettetrauma’ al

verwerkt – kilo’s ophet land, terwijl ze
bijdeAHnoggeeneuroperkilokosten
– endehoon thuis leren verdragen (‘Is
dateetbaar?Indewinkelzietheterheel
anders uit.’). Onlangs verscheenhaar
boek Eten uit de volkstuin (Nieuw Am-
sterdam).
Marleens tuin is eengezellig groen

rommeltjemetrijtjesaardappelen,sla,
peultjesennogzoiets. ‘Radijsjesof kool-
rabi, dat ben ik vergeten.’ Zeheeft een
pruimenboom,Nederlandsedruiven
eneenperkjemet kruiden. Eenplukje
brandnetelsmagblijvenstaan. ‘Zolang
detuinpolitiehetnietziet.’

1 Eet liever lokaal, maar maak
je geen zorgen over de
milieukosten van voedsel
dat per boot of vrachtwagen
wordt aangevoerd. Eet niets
dat met het vliegtuig wordt
gebracht. Doe je bood-
schappen op de fiets.

2 Eet bij voorkeur biologisch,
maar maak er geen dogma
van. Zie biologisch meer als
richtinggevend dan als zalig-
makend.

3 Eet (veel) minder vlees en
liefst en alleen vlees van die-
ren die diervriendelijk zijn
gehouden.

4 Eet zo veel mogelijk vers en
onbewerkt voedsel, maar
doe niet panisch over
E-nummers.

5 Betaal een ‘eerlijke’ prijs
voor eten (fair trade, biolo-
gisch, dierenwelzijn); stem
op een partij die de verbor-
gen kosten van eten wil
doorberekenen aan produ-
centen volgens het principe
‘de vervuiler betaalt’.

6 Kook zo veel en zo vaak
mogelijk zelf. Wie zelf kookt,
houdt controle over zijn
eten.

7 Als u van tuinieren houdt:
teel zelf groenten en fruit.
Wie zelf eten verbouwt,
weet beter wat er in het sei-
zoen is en laat zich minder
op de mouw spelden. U zult
er de revolutie niet mee
ontketenen, maar het is wel
lekkerder.

8 Verspil geen eten.
9 Doe niet aan afslankdiëten.
 Eet lekker.

De 10 Geboden van Goed Eten
kunnen naar hartelust worden
geamendeerd. Reacties, aanvul-
lingen en ideeën zijn welkom op:
10geboden@volkskrant.nl.
Eerdere afleveringen in deze
serie kunnen worden terug-
gelezen op: vk.nl/tiengeboden

DE 10 GEBODEN ZIJN

n VERVOLGVAN PAGV3

appelniet.Finleygingoveral indewijk
opbraakliggende strookjes groenten
enfruitplanten.Daartierthetgroennu
welig, tot vreugde van de buurt. ‘Een
beterewereldbegintmet een zaadje’,
aldusFinley.
Daktuinen inNewYork, community

gardens op braakliggend land in
Detroit of opeenoud industrieterrein
in Chicago, boerenmarkten in Port-
land:projectenalsdievanFinleyzijner
overal in grote steden vande VS. Zelfs
first ladyMichelleObama liet in 2009
een deel van het gazon van het Witte
Huis omspittenomeenmoestuin aan
te leggen.
De trend is wereldwijd. VN-land-

bouworganisatieFAOzietinstadsland-
bouw een belangrijk middel om de
explosief groeiende stedelijke bevol-
king inde toekomst vangezondvoed-
seltevoorzien,vooralinontwikkelings-
landen. Schattingen fluctuerennogal,
maar volgens sommige ramingen
wordt nu al 15 tot 30 procent van het


