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Liefdesdrama
Hopen op het slechtste kan dezer dagen
elke dinsdagavond-liefdesavond op Net5.

T

ussen Temptation Island en mij was het ooit liefde
op het eerste gezicht. Veel heb ik ervoor over om
de smakeloze sensatieshow terug op de buis te
krijgen. Tussen 2002 en 2009 – de jonge, maar zeker
niet onschuldige jaren van de realitytelevisie – werden
er zeven seizoenen van uitgezonden op Veronica en
wijlen de Vlaamse zender VT4.
In Temptation Island gingen jonge koppels ‘de ultieme relatietest’ aan door een paar weken gescheiden
van elkaar door te brengen. Ze vierden feest-, snoep- en
seksvakantie op een tropisch eiland, in gezelschap van
een dozijn camerageile vrijgezellen met weinig kleren
aan. Op gezette tijden kregen de partners niet malse
beelden van elkaar te zien bij een kampvuur. Dat was
natuurlijk janken voor hen en lachen voor de kijker, gebaat bij zoveel mogelijk liefdesdrama.
Hopen op het slechtste kan dezer dagen elke dinsdagavond-liefdesavond op Net5. Eerst Grenzeloos Verliefd, daarna twee afleveringen Vakantieliefdes: hoe is het
nu met?
In Grenzeloos Verliefd zien we telkens een Nederlandse vrouw voor een man naar het buitenland vertrekken. Het programma heeft iets gemeen met zowel
Temptation Island als Ik Vertrek: het is op zijn vermakelijkst wanneer de boel gedoemd is te mislukken. Wat
Grenzeloos Verliefd ook deelt met het TROS-programma
is dat je vaker naar herhalingen dan naar nieuwe afleveringen zit te kijken.
Deze keer moesten we het doen met een aflevering
uit 2012, waarin Jorine met baby Noah naar vriend Bush
in Kenia vertrok. De voortekenen leken goed, maar na
een uur leefden ze nog lang en gelukkig.
Hopen op het beste doe
ik wel bij Gek op jou!
(VPRO), een kinderprogramma dat misschien
nog leuker is voor oudere
kijkers. Rapper Yes-R gaat
op visite bij verliefde 11- tot
13-jarigen die geen verkering durven vragen. Met
een op maat gemaakte,
cheesy raptekst probeert
hij de ware te overtuigen.
Fantastisch aan hem is
dat hij elke kalverliefde
bloedserieus neemt. Een van de beste afleveringen van
deze maand ging over Nena uit groep zes, ‘een pittige
dame die precies weet wat ze wil’. De liefde van haar leven was sinds groep drie Marijn. Yes-R: ‘De relatie tussen Nena en Marijn verliep niet helemaal vlekkeloos.
Een half jaar lang ging het uit, aan, uit, aan, uit, aan, uit,
aan, uit, aan, uit. [...] Totdat Marijn halverwege groep
vier definitief een punt achter de relatie zette.’
Nena was van plan Marijn te delen met Madelon, zijn
nieuwe vriendin. Ze had goede hoop: ‘Vorig jaar had ik
hem ook gevraagd. Toen zei hij ja en toen had hij ook al
met Madelon.’ Of ze geen bezwaar had tegen deze ongewone gang van zaken, wilde Yes-R weten. Nee, antwoordde Nena: ‘Later moet hij toch kiezen tussen een
van ons. Dus.’
Op het verkeringsverzoek van Yes-R volgde een volwassen afwijzing. Marijn: ‘Ik vind het heel lief van je dat
je dit allemaal voor me doet, maar aan één vriendinnetje heb ik wel genoeg.’ Au.

Nena was van plan
Marijn te delen met
Madelon, zijn
nieuwe vriendin.
‘Later moet hij toch
kiezen tussen een
van ons. Dus.’

Gelukkig regelt Yes-R na elk blauwtje een vriendschapsknuffel. Daarna neemt hij het kind mee naar de
lokale snackbar om met een ijsje of milkshake de gebeurtenis te verwerken.
Weekmaker Nena zei dat het goed is zoals het is. ‘Je
moet onthouden: je bent een leuke, lieve, knappe meid
en er lopen genoeg vrijgezelle jongens rond die je niet
hoeft te delen,’ besloot Yes-R.
Och, de liefde en tv. Het kan zo’n mooi stel zijn.

We willen goed eten: duurzaam,
diervriendelijk, gezond. En we willen
lekker eten. Maar hoe? V onderzoekt in
een serie de 10 Geboden van Goed
Eten. Vandaag het zevende: Gij zult zelf
telen, want dat is gezonder voor uzelf
en de wereld. Hoe is dat zo gegroeid?
Door Mac van Dinther Foto Studio V

Thuistelers
EEN NIEUWE RAGE

Ik ben sinds kort ‘aanrechtagrariër’.
Voor mijn verjaardag heb ik van mijn
echtgenoteeenplasticemmertjegekregen met een pakje witte schimmel erin.
Elke ochtend kieper ik daar mijn koffiedik op van vers gemalen bonen. Als het
emmertje vol is, zullen uit de gaatjes in
deemmeroesterzwammengroeien,zo
is mij beloofd.
Ik heb geen groene vingers, tuinieren is niet mijn hobby – veel te ongeduldig – en ik heb nooit genoeg boodschappen gedaan bij Albert Heijn om
een ‘moestuintje’ te bemachtigen.
Maar als aanrechtagrariër maak ik zo
toch een beetje deel uit van de groene
golf die over Nederland spoelt: de
moestuinrage.
Waar en wanneer die is begonnen,
valt moeilijk te zeggen, zoals altijd bij
rages.Maarterugkijkendlijktheteerste
zaadje te zijn geplant door topkoks die
een paar jaar geleden in groenten uit
eigen tuin de mogelijkheid zagen om
het verschil te maken op het bord.
Jonnie Boer van de Librije in Zwolle
(3 sterren) was een van de eersten met
een groentekas in Dalfsen. Daarna
buitelden de tuinierende chefs over
elkaar heen; bijna elk zichzelf respecterend restaurant heeft tegenwoordig
zijn eigen groentetuin, tot op de

AmsterdamseZuidasaantoe.InhetBelgische driesterrenrestaurant Hertog
Jan lopen de koks en obers er zelfs als
tuinmannen bij – een mooi voorbeeld
dat je ook kunt overdrijven.
Het door koks gekoesterde jonge
plantje werd liefdevol overgenomen
door de hipstergeneratie met zijn
Makers Revolution: zelf bier brouwen,
brood bakken, friet maken. Aldus
zagen we de opkomst van urban
farming:jongehippestedelingendieop
verlaten rangeerterreinen en oude
fabrieksdaken preiplantjes en tomaten
bewaterden.
Daarna groeide het als onkruid, met
dank aan de commercie. ‘Moestuintjes
zijn hot’, tetterde HAK, dat namens tvkok Herman den Blijker tienduizend
bonenplantjes uitdeelde. Wat nog in
het niet valt bij Albert Heijn, dat 44 miljoen moestuintjes meegaf bij de boodschappen.
‘Heel Nederland aan de moestuin’,
juichte Bakker Hillegom, ‘de grootste
tuinspecialist van Europa’, die er een
heus onderzoek op losliet. Wat blijkt?
‘Ruim 60 procent van de Nederlanders
verkiest groenten uit eigen tuin boven
groenten en fruit uit de winkel.’
Groene vingers of niet, er is geen ontkomen meer aan. Boeken met moestuintips overwoekeren de boekwinkel,

voorheen leeglopende volkstuincomplexen kampen weer met wachtlijsten,
overal schieten school- en buurttuinen
uit de grond.
Natuurlijk kan de tv niet uitblijven.
Voortbordurend op Boer zoekt vrouw en
Heel Holland bakt produceerde de EO de
zesdelige reeks Van Hollandse bodem,
waarinachtkoppelsstredenomdetitel
‘Beste moestuinders van Nederland’.
Een wedstrijd waarin – teken des tijds –
klassieke volkstuinder IJsbrand op weg
naar de finale de pas werd afgesneden
dooreenjongstelzonderenigetuinierervaring dat zijn kennis vooral van
Google haalde.
Een kijkcijferhit werd Van Hollandse
bodem niet. Je moest ook wel veel zitvlees hebben om de beslommeringen
over rupsen in de kool, schimmel in de
aardappels en slaapziekte in de aubergines mee te maken. Als het programma iets duidelijk maakte, dan is
het wel dat tuinieren net zoiets is als
groeiend gras: geen kijksport.
Maar cynisme is de moestuinbeweging vreemd. Het is een blije, optimistische wereld, waar louter positivisme
van uitgaat. Tuinieren is gezond, je gaat
er meer verse groenten van eten en
samen zaaien herschept ongure buurten tot bloeiende gemeenschappen.
Sommigen zien in moestuinders de
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Gij zult
‘Geef ons heden ons dagelijks
brood.’ Die opdracht is ingewikkelder 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 voedingsindustrie, de boeren, de milieubeweging, de supermarkten, de klimaatactivisten, 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 opgesteld. In een onregelmatig verschijnende serie worden alle geboden
aan een diepgaand onderzoek
onderworpen. Aan het eind hiervan
hopen we meer te weten.

voedingsbedrijven industrialiseren, de
landbouw wordt grootschaliger. Voedselproductie wordt geconcentreerd op
het platteland.
Steden zijn voorposten van de vooruitgang: moderne industrie, auto’s,
hoogbouwflats, kantoren. Koeien melken of aardappelen verbouwen is een
vies klusje dat aan boeren wordt overgelaten; zelf prei telen een teken van
armoe. De moderne consument doet
zijn boodschappen op zaterdag in de
supermarkt.

aanzet tot een alternatieve voedselbeweging, een Grassroots Revolution, die
de gangbare voedingswereld van agrarische multinationals, mondiale handel en megasupermarkten op haar
grondvesten zal doen schudden.

OUDE WORTELS

Watdetoekomstookbrengenmoge,de
beweging zelf heeft stokoude wortels.
Al in de Middeleeuwen worden aan
landarbeiders ‘armentuinen’ ter beschikking gesteld: lapjes grond waarop
ze groente mogen verbouwen om te
overleven. Als na de industriële revolutie een stedelijk proletariaat ontstaat,
krijgen ook fabrieksarbeiders tuintjes

om hun loon aan te vullen (dat zo mooi
laag kan blijven): de arbeiderstuinen.
Dat is nog charitas. Met de opkomst
van de vakbonden, eind 19de eeuw,
beginnen ook tuinierende arbeiders
zich te organiseren in bonden van
arbeiderstuinen, die voortaan volkstuinen heten. Dat leidt in 1929 tot de
oprichting van het Algemeen Verbond
van Volkstuindersverenigingen in
Nederland, de eerste landelijke tuindersvereniging.
Volkstuinen beginnen in die tijd van
karakter te veranderen. Waren tuinen
aanvankelijkvooralbedoeldalsaanvulling in natura op het gezinsinkomen,
langzamerhand gaan ook andere over-

wegingen een rol spelen. De emanciperende arbeider eist zijn deel op: het
recht op fatsoenlijk loon, sociale voorzieningen, betere huizen, groen en
frisse lucht.
Dat laatste is in de drukke volkswijken onvindbaar, maar wel aanwezig in
de volkstuinen, die een meer recreatief
karakter krijgen. In 1921 krijgen volkstuinders van hun bond officieel toestemming ook sierplanten te houden.
Volkstuinen worden arbeiderslustoorden, compleet met tuinkabouters, vijvers en bloeiende borders.
De opmars van de recreatieve volkstuin wordt onderbroken tijdens de
crisis- en oorlogsjaren, als het eten

schaars is. De Amerikaanse en Britse
Victory Gardens hebben als Nederlandse tegenhanger de oorlogstuinen.
Na de oorlog bloeien de bloemen als
nooit tevoren. In een onderzoek uit de
jaren zeventig naar volkstuinen in Rotterdam zegt nog maar 0,9 procent van
de volkstuinders dat ze er een zuivere
moestuin op na houden. Hobby, ontspanning,gezondelichaamsbeweging,
‘even weg uit de drukte’ zijn de motieven die voorop staan. Zelf je groenten
telen is van ondergeschikt belang.
Die ontwikkeling staat niet op zichzelf. Na de oorlog voltrekken zich grote
veranderingenindeNederlandsevoedselsector. Supermarkten komen op,

NIEUWE HIPPIES EN
JONGE MOEDERS

Als Chris Zijdeveld, ex-PvdA-wethouder
in Schiedam, in 1996 de voorzittershamer van de AVVN overneemt van vakbondsbons Jaap van de Scheur, lopen
de volkstuinen langzaam leeg. Vanaf
eind jaren tachtig neemt de animo een
tuin te bewerken af. Arbeiders in de
nieuwe buitenwijken hebben tuinen
bij hun huis, volkstuincomplexen
maken plaats voor wegen en stadsuitbreiding.Hetaantalhectarenvolkstuin
neemt sinds 1993 af.
Volkstuinen hadden in die tijd de
beeldvorming tegen, zegt Zijdeveld terugkijkend. Op veel complexen waren

n
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Victory Gardens
‘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 mensen ertoe aanzet de dreigende voedselschaarste te lijf te
gaan door zelf groenten en fruit te verbouwen. De campagne had succes: tegen het einde van de oorlog waren
er in de VS twintig miljoen Victory Gardens. 30 tot

n

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 aanzienlijk: tijdens de Hongerwinter zouden veel gezinnen
afhankelijk zijn geweest van hun moestuin.

VERVOLG VAN PAG V3

nogtuincommissiesactief dieeroptoezagen dat het onkruid werd uitgetrokken, het gras gemaaid en de heg netjes
geschoren.Wiedachteenpotjealternatief te tuinieren, kon op een goede dag
zijn tuin omgespit aantreffen: zó hoort
het.Indevolkstuinenregeerdennogde
gestaalde kaders.
Eind jaren negentig verandert dat,
met de komst van een nieuw type
moestuinder: de jonge moeders. Die
zijn van een ander slag dan de ouderwetse volkstuinder met zijn rijen sla en
radijsjes in het gelid. ‘Natuurlijk tuinieren’ doet zijn intrede: onbespoten, zonder kunstmest en chemie.
Andere gewassen worden populair.
Wat opvalt: de nieuwe generatie keert
terug naar groente. Dat hebben ze gemerkt bij Vreeken’s zaden, een begrip
in de wereld van volkstuinders. De winkel in Dordrecht, familiebedrijf sinds
1926, geldt als een tuinders-luilekkerland. In alle hoeken en gaten van het
ouderwetse pand in het stadscentrum

staan rekken met zaden.
Vijfduizend soorten hebben ze, zegt
Ton Vreeken, die midden in de winkel
kantoorhoudt.Hettuinderschapisvolgens hem ‘geëxplodeerd’. En hier in
Dordrechtplukkenzedaardevruchten
van. In het seizoen, dat tot eind mei
loopt, zijn Vreeken en zijn mensen tot
diep in de nacht bezig bestellingen in
tepakkendiebinnenkomenviadewebwinkel. De telefoon wordt niet opgenomen; geen tijd voor.
Vreeken heeft gezien hoe de bestellingen van groentezaden die van
bloemzaadhebbeningehaald.Tienjaar
geleden had je de pompoenhausse,
daarna kwamen de ‘vergeten groenten’: pastinaak, schorseneer, oerwortel.
De nieuwe trend zijn ‘wilde’ groenten:
daslook, haverwortel, veldkers, akkerkool, brandnetel zelfs. ‘Ik heb echt klanten die daarvan zaad bestellen.’
‘Nieuwe hippies’ noemt Vreeken de
generatie jonge tuinders, die soms vanachterhetbureaudetuininstappen.Ze
zijn leergierig en inventief, shoppen
wat ze aan kennis en ervaring tekortkomen op internet bij elkaar, delen hun
ervaringen op Facebook en tonen zich
sociaal betrokken: overschotten gaan
naar de Voedselbank. Bevlogen zijn ze
ook: ‘Er zijn erbij die echt geloven dat
stadslandbouw in de toekomst de
wereld gaat voeden.’

STADSTUINEN

De tuin heeft het tij mee. In talloze recenteonderzoekenwordendezegeningen bezongen van het zelf telen. Vooral
in de Verenigde Staten, waar urban farming is uitgegroeid tot een bijna politieke beweging.
Op voedselsymposium MAD 2014 in
Kopenhagen vertelde de zwarte tuinder Ron Finley over zijn achterstandswijk in Los Angeles, waar fastfood meer
slachtoffers maakt dan gewapende
overvallers. Hamburgers zijn op elke
straathoek te koop, maar een verse

appel niet. Finley ging overal in de wijk
op braakliggende strookjes groenten
enfruitplanten.Daartierthetgroennu
welig, tot vreugde van de buurt. ‘Een
betere wereld begint met een zaadje’,
aldus Finley.
Daktuinen in New York, community
gardens op braakliggend land in
Detroit of op een oud industrieterrein
in Chicago, boerenmarkten in Portland: projecten als die van Finley zijn er
overal in grote steden van de VS. Zelfs
first lady Michelle Obama liet in 2009
een deel van het gazon van het Witte
Huis omspitten om een moestuin aan
te leggen.
De trend is wereldwijd. VN-landbouworganisatie FAO ziet in stadslandbouw een belangrijk middel om de
explosief groeiende stedelijke bevolking in de toekomst van gezond voedseltevoorzien,vooralinontwikkelingslanden. Schattingen fluctueren nogal,
maar volgens sommige ramingen
wordt nu al 15 tot 30 procent van het

voedsel in de wereld in stedelijke gebieden geproduceerd.
Wie rapporten over dit onderwerp
doorneemt, stapt in een wereld van
positivisme. Stadslandbouw leidt tot
kortere ketens tussen producent en
consument, minder CO2-uitstoot (want
mindertransport)enmeerbewustwording. Buurttuinen brengen groene longen en biodiversiteit naar de stad en
sociale cohesie in de wijken. Tuinders
eten meer groente en fruit (tot wel
3,5 keer zo vaak, aldus Amerikaans
onderzoek), hebben minder stress en
zijn minder dik dan niet-tuinders. Al is
het bewijs voor dat laatste dun.
Rotterdamse langdurig werklozen
die aan het werk worden gezet in een
stadslandbouwproject bewegen meer,
eten gezonder, roken en drinken minder en voelen zich gelukkiger. En het is
noggoedkoperook:elkedollargeïnvesteerd in zaai- en plantgoed levert volgens – alweer – Amerikaans onderzoek
voor 6 dollar (ruim 5 euro) groenten en
fruit op.

DE HOBBY TELT

Met de volkstuin, kortom, betreedt de
mens al schoffelend het groene utopia
waarin buurtbewoners gezellig samen
in de tuin werken, de opbrengst onderling verdelen en de supermarkt alleen

nodig hebben voor wc-papier en koffie.
De (Nederlandse) werkelijkheid is
bescheidener. Alleen al qua opbrengst.
Geschat wordt dat Nederland zo’n
150- tot 200 duizend volkstuinders telt,
die gezamenlijk 4.000 hectare bebouwen: 0,2 procent van ons totale landbouwareaal. Misschien net genoeg
voor een Albert Heijn-filiaal.
Maar niet alleen de omvang, ook de
ambities van de Nederlandse moestuinders zijn beperkt. Onderzoeker
Esther Veen legde haar vergrootglas op
de hobbytuindersbeweging in Nederland en schreef er een boek over
waarop ze onlangs promoveerde aan
Wageningen Universiteit: Community
Gardens in Urban Areas.
Veen onderzocht zeven tuinprojecten. Vier ervan volgde ze intensief, twee
jaar lang. Drie tuinen stuurde ze
vragenlijstentoe.Erzatvanallestussen:
een pluktuin met vrijwilligers, een
traditioneel volkstuincomplex, een
buurttuin in de grote stad, een stadslandbouwproject.
Natuurlijk valt een hoop goeds te
zeggen over volks- en buurttuinen, benadrukt Veen. Overal komen heerlijke
groenten uit de grond en waar gezamenlijk wordt getuinierd, neemt de
sociale cohesie toe. Maar dat moet niet
worden overdreven, zegt ze. De sociale
contacten zijn op het niveau van collega’s van werk. ‘Het is niet zo dat tuinders één grote happy family zijn. Het
idee ‘plemp ergens een tuin neer en de
hele buurt gaat erop vooruit’, dat werkt
echt niet zo.’
Ook politiek-maatschappelijk maakt
de moestuinbeweging geen vuist. Veen
onderscheidt in haar onderzoek twee
groepen tuiniers: een met een eigen
moestuin en een andere groep die een
abonnement of lidmaatschap heeft bij
een buurttuin en op vrijwillige basis af
en toe meewerkt.
De eerste groep eet veel en vaak uit
eigen tuin, maar ziet zich doorgaans
niet als onderdeel van een alternatieve
voedselbeweging. ‘Ze vinden groenten
uit eigen tuin lekker en vers. Maar
eigenlijk is dat bijzaak.’ Het is de hobby
die telt.
De tweede groep gaat bewuster met
eten om, eet vaker biologisch en hecht
veel waarde aan groenten uit eigen
(buurt)tuin. Maar het blijft vaak bij
woorden, in de praktijk eten ze maar af
en toe uit de tuin en vaker uit de super.
‘Dus je kunt je afvragen: wie is hier nou
alternatief bezig?’, zegt Veen.
Een tikje teleurstellend was het wel,
geeft ze toe, na alles wat er is geschreven over stadslandbouw als reactie op
wantrouwen en vervreemding die de
consument bekruipen bij de voortbrengselen van de gangbare industrie.
‘Ik vond het verbazingwekkend dat ik
dat alternatieve zo weinig tegenkwam.
Daar had ik meer van verwacht.’

ANTIKAPITALISTISCH
VOEDSELVERZET

Het idee van de moestuin als broedplaats van antikapitalistisch voedselverzet is ver weg als ik op een zonnige
vrijdagmiddag over slingerende paadjes wandel van de Hoge Weide in
Utrecht: keurig bijgehouden tuinen,
kweekkasjes, bloeiende fruitboompjes,
lommerrijke zitjes. Een vrouw zit in de
schaduw te roken, even verderop zet
een man de sproeier aan. Alles pais en
vree.
De Hoge Weide is een complex van
volkstuinen, dat als groene aders door
een kantorenwijk in Utrecht-West
loopt, in de oksel van de A12 en de A2. De
bedoeling was dat kantoormedewerkers tussen en na het werk in een
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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 boodschappen op de ﬁets.
Eet bij voorkeur biologisch,
maar maak er geen dogma
van. Zie biologisch meer als
richtinggevend dan als zaligmakend.
Eet (veel) minder vlees en
liefst en alleen vlees van dieren die diervriendelijk zijn
gehouden.
Eet zo veel mogelijk vers en
onbewerkt voedsel, maar
doe niet panisch over
E-nummers.
Betaal een ‘eerlijke’ prijs
voor eten (fair trade, biologisch, dierenwelzijn); stem
op een partij die de verborgen kosten van eten wil
doorberekenen aan producenten volgens het principe
‘de vervuiler betaalt’.
Kook zo veel en zo vaak
mogelijk zelf. Wie zelf kookt,
houdt controle over zijn
eten.
Als u van tuinieren houdt:
teel zelf groenten en fruit.
Wie zelf eten verbouwt,
weet beter wat er in het seizoen is en laat zich minder
op de mouw spelden. U zult
er de revolutie niet mee
ontketenen, maar het is wel
lekkerder.
Verspil geen eten.
Doe niet aan afslankdiëten.
Eet lekker.

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

tuintje gingen werken, zegt Marleen
van Es, bestuurslid van ATV (Amateurtuindersvereniging) de Hogeweide.
‘Maar dat was iets te utopisch gedacht.’
Ze komen wel, de kantoorjongens,
maar vooral voor een lunchwandeling.
Van Es is een mooi voorbeeld van het
nieuwe type hobbytuinder. Ze is
grafisch ontwerpster, moeder van een
zoontje en tamelijk jong: ze was 37 toen
ze aan haar volkstuin begon. ‘Ik was het
werkeneenbeetjemoe,wildemeerbuiten zijn.’ Er speelde nog de vage
gedachte dat ze met de opbrengst van
detuinhaarinkomensverliesenigszins
zou kunnen compenseren. ‘Dat is niet
echt uitgekomen.’
Ze heeft haar ‘courgettetrauma’ al
verwerkt – kilo’s op het land, terwijl ze
bij de AH nog geen euro per kilo kosten
– en de hoon thuis leren verdragen (‘Is
dateetbaar?Indewinkelzietheterheel
anders uit.’). Onlangs verscheen haar
boek Eten uit de volkstuin (Nieuw Amsterdam).
Marleens tuin is een gezellig groen
rommeltje met rijtjes aardappelen, sla,
peultjesennogzoiets.‘Radijsjesof koolrabi, dat ben ik vergeten.’ Ze heeft een
pruimenboom, Nederlandse druiven
en een perkje met kruiden. Een plukje
brandnetels mag blijven staan. ‘Zolang
de tuinpolitie het niet ziet.’

Toen Van Es acht jaar geleden begon,
was moestuinen nog lang niet en vogue. ‘Ik deed net of ik achter mijn bureau zat als ik opdrachtgevers aan de
lijn kreeg.’ Nu blijkt ze tot een voorhoede te hebben behoord.
Tuinieren is vooral leuk, zegt Van Es.
‘Het is meditatief, ik voel me meer verbonden met de seizoenen en de natuur.’ Dat ze er groenten van meeneemt, is mooi meegenomen. Ze is er
wel anders door gaan eten, ook omdat
ze meer benul heeft gekregen van wat
wel en niet in het seizoen is. ‘Als ik nu al
pruimen in de winkel zie, denk ik: dat
kan niet.’
Maar de gedachte deel uit te maken
van een alternatieve voedselbeweging
slaat niet aan. ‘Dat is niet de reden
waarom ik tuinier.’ Marleen van Es
koopt wel geregeld biologisch, maar
doet gewoon boodschappen bij de Albert Heijn. ‘Het idee dat je de voedingswereld in je eentje zou kunnen veranderen is toch ijdel. Ik ben een beetje
wars van actievoeren.’

AUDREY HEPBURN

De revolutie zal niet beginnen in de
volkstuin, beaamt Jan Willem van der
Schans, onderzoeker bij het LEI (Landbouw Economisch Instituut) en pleitbezorger van stadslandbouw. Naast
‘nieuwe hippies’ ziet Van der Schans bij
de nieuwe generatie moestuinders
vooral veel ‘neotraditionalisten’: geen
tijd om te protesteren bij de Albert
Heijn, want de aardbeienplanten moeten water hebben.
De nieuwe voedselbeweging is volgens hem niet te vergelijken met initiatieven als de taxidienst Uber en Airbnb,
die bestaande markten op hun kop zetten. ‘Voedsel is geen ict. Je kunt een projectwelopFacebookliken,maardeproductie blijft toch relatief kleinschalig.’
In de VS is urban farming uitgegroeid
tot politieke protestbeweging. Maar de
situatie is daar heel anders, onderstreept Van der Schans. ‘In de VS heb je
food deserts, waar in grote gebieden
niks te krijgen is. In Nederland is overal
genoeg voedsel te koop.’
Toch, benadrukt Van der Schans: we
moeten het effect dat de moestuinbeweging in Nederland heeft niet onderschatten. ‘AH kwam niet voor niks met
moestuintjes, waar Jumbo op
reageerde met een reclame waarin de
draak wordt gestoken met moestuinders. Supermarkten als AH en Jumbo
zijn niet meer zo dominant als vroeger.
Ze worden aan de onderkant bedreigd
door Lidl en Aldi en aan de bovenkant
door boerenmarkten.’
Jan Willem van der Schans ziet meer
tekenen: McDonald’s verliest terrein
aan hippe eettentjes met vers eten en
een bedrijf als Unilever is druk bezig
zijn ketens korter en transparanter te
maken. Dat heeft effect, benadrukt hij.
‘Endatkomtdoordatdevoorhoedevan
de consumenten dat wil.’
Ergens in die voorhoede zit ook de
moestuinder: niet als aanvoerder op de
barricade, maar als een stille kracht op
de achtergrond. Iemand die meer gelooft in groei dan in revolutie. Die weet
wat wanneer in het seizoen is en hoeveel moeite het kost groenten te telen.
Die rustig en gestaag doorwerkt, zoals
de natuur zelf, en die in al zijn bescheidenheid de hoop op een betere wereld
levend houdt.
Om met de grote filosoof Audrey
Hepburn te spreken: To plant a garden is
to believe in tomorrow. Zeg nou zelf: wat
kanerbelangrijkerzijndandatdeaardbeien water nodig hebben? En nu ik
eraandenk:mijnpaddestoelenhebben
absoluut nieuw koffiedik nodig.

