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1. Inleiding 

Het is een aanlokkelijk idee om een 

beschouwing te gaan schrijven over onze 

maatschappij onder de titel: Te veel, te 

vol, te vuil. En hierin zou ik rupsje-nooit-

genoeg ten tonele voeren: de Nederlander 

anno 2019, met gemiddeld een voetafdruk 

van 6,2 hectare.  

Dat is niet wat ik wil gaan doen: ik wil het 

bij mezelf houden 

Voor het achtste jaar nu stel ik mijn 

Persoonlijk Duurzaam Jaarverslag (PDJ) 

samen. Hiermee wil ik laten zien dat het 

goed mogelijk is, voor heel veel mensen in 

Nederland, een stevige bijdrage te leveren 

in duurzaamheidskwesties. 

Een verrassend grote bijdrage.  Mijn PDJ is 

een uitwerking van de aloude leuze van de 

Bond Zonder Naam: Verbeter de wereld, 

begin bij jezelf. En op de in 1990 door Jaap 

Toorenaar bedachte variant: Een beter 

milieu begint bij jezelf. 

Dit betekent niet dat ik van 

mentaliteitsverandering alle heil verwacht. 

Er zijn ook en vooral ingrijpende politieke 

maatregelen nodig – en wel dringend. 

Maar voor een individu is het veel 

moeilijker om politiek gewicht in de schaal 

te leggen. Op je eigen gedrag heb je veel 

meer vat.  

Een verrassend grote bijdrage: ik laat zien 

dat het mogelijk is: een mondiale 

voetafdruk van 2,8 hectare.  

- Water: ik gebruik minder dan 40% 

van wat een Nederlander 

gemiddeld gebruikt.  

- Gas: ik gebruik minder dan 45% 

van wat een tussenwoning 

gemiddeld gebruikt.  

- Stroom: ik gebruik ongeveer 53% 

van wat een 

eenpersoonshuishouden 

gemiddeld gebruikt. 

- Zwerfafval: ook dit jaar heb ik, 

door het rapen van verschillende 

categorieën, aangetoond dat 

statiegeld op blik en plastic fles 

ingevoerd moet worden. Ik laat dat 

al zeventien jaar zien. 

- Ik eet geen vlees. 

- Ik vlieg niet. 

- Ik zit weinig in auto’s.  

Soms lees je het standpunt dat het geen 

zin heeft te hameren op het aambeeld van 

de individuele verandering: de grote 

koerswijzigingen moeten van de politiek 

komen. Ik ben het daar niet mee eens. We 

moeten op twee paarden wedden.  

Politieke veranderingen zijn daarbij wel 

het belangrijkste, dat wel.  

Hieronder volgen enkele gegevens uit 

2019 die de noodzaak van verandering 

onderstrepen. 

Mondiaal: 

1. Op 29 juli 2019 was het Wereld 

Overschrijdingsdag. Toen hadden 

we met ons allen op deze planeet 

alle voedsel en natuurlijke 

hulpbronnen opgebruikt die de 

aarde in een jaar kan voortbrengen 

(Trouw, 30/7/19).  Daarna ging de 
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roofbouw en uitputting van de 

aarde verder. De tijdbom tikt 

door… 

2. Vier jaar na ondertekening van het 

akkoord van Parijs ligt de wereld 

nog bij lange na niet op koers. 

(Rapport: ‘De waarheid achter 

klimaatbeloften.’) Er moet veel en 

veel meer gedaan worden om 

beneden de door het akkoord 

nagestreefde anderhalve graad 

opwarming te blijven. De CO2-

uitstoot moet ingrijpend omlaag 

(Trouw, 6/11/19). 

Nationaal: 

3. Nederland bungelt onderaan in de 

ranglijst van EU-landen van het 

geleverde aandeel duurzame 

energie (lijst Eurostat, januari 

2019)  

4. In Nederland ligt het aandeel 

biologische landbouwgrond op 3,9 

procent. Daarmee doet Nederland 

het slechter dan veel andere 

Europese landen (Trouw, 7/9/19) 

5. Het marktaandeel biologische 

producten in reguliere 

supermarkten was in 2019 3,21 %. 

18 jaar geleden was dat 2%. 

(Trouw, 26/6/20) 

6. Het aantal vliegreizigers is in 2019 

opnieuw toegenomen. Ruim 81 

miljoen passagiers reisden in 2019 

via één van de vijf nationale 

luchthavens (Trouw, 30/1/20) 

Regionaal: 

7. Minister Van Nieuwenhuizen 

(Infrastructuur en Waterstaat) wil 

de A4 door Midden-Delfland, 

opengesteld in december 2015, nu 

alweer gaan verbreden omdat er 

files zijn. Onze vraag hoe dat toch 

kan na het akkoord van Parijs, wil 

Rijkswaterstaat niet 

beantwoorden. Andere rijkswegen 

in deze streek die gebouwd 

worden of gaan worden: de 

Blankenburgtunnel (Maassluis) en 

de A13/A16 (ten noorden van 

Rotterdam). De extra CO2-uitstoot 

die dat met zich meebrengt, is in 

flagrante strijd met het 

kabinetsbeleid om tot 2030 te 

komen tot 49% vermindering. 

Politiek en journalistiek hebben 

geen oog voor dit probleem, met 

andere woorden: het probleem is 

dat het geen probleem is. 

 

2. Mondiale voetafdruk (MV) 

Op 6/8/20 heb ik mijn mondiale 

voetafdruk (voorheen: ecologische 

voetafdruk) uitgerekend. Na het 

beantwoorden van de 26 vragen, de 

zogeheten ‘quickscan’, kwam ik uit op 2,8 

hectare. Ik deed dit met behulp van de 

webstek: www.duurzaamheidinactie.nl. 

Een Nederlander heeft gemiddeld 6,2 ha 

nodig. Er is eigenlijk maar 1,8 ha 

beschikbaar. 

Opmerkingen bij mijn resultaat: vorig jaar, 

op 25/4/19, kwam ik uit op 3,4 hectare. Ik 

heb geen nauwkeurige verklaring voor het 

verschil. Is er verband met het feit dat het 

destijds ging om 15 vragen? 

Ik denk dat ik bijna nog een flink stuk lager 

was uitgekomen. Bij twee vragen, die naar 

elektriciteitsgebruik en die naar 

gasgebruik, kwam ik randje kantje in een 

hogere categorie uit. Dat is meteen één 

van de kanttekeningen bij de methode: 

soms zijn de maatstaven nogal grof. 

Andere minpunten: er wordt niet 

http://www.duurzaamheidinactie.nl/
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gevraagd naar het aantal kinderen dat je 

hebt, naar je watergebruik, je gebruik van 

medicijnen en drugs. 

Maar daarmee blijft overeind dat de MV 

een heel goede maatstaf is. Verkleining 

van de MV is voor veel Nederlanders 

dringend nodig, gezien de situatie waarin 

de wereld verkeert. 

Op drie momenten heb ik de noodzaak 

van het verkleinen van de mondiale 

voetafdruk ruim en breed onder woorden 

kunnen brengen. Dat was in een groot 

interview-met-foto in NRC van 3/4/19 ; 

daarna nog eens in een interview-met-

foto in het AD/Delftsche Courant van 

27/5/19; ten slotte in een voordracht voor 

90 leerlingen (4VWO) en hun docenten op 

20/12/19 (Sint Stanislascollege, Delft). 

 
Het eco-aquaduct boven de A4, ten noorden van Schiedam 

Foto: Henk Groenendaal 

 

3. Hoogtepunten 

Een hoogtepunt voor mij was de 

verschijning van het boek ‘Polderen over 

de A4 in Midden-Delfland’, ondertitel 

‘Inpassing en compensatie’. Het boek is 

gepresenteerd op het congres van de 

Midden-Delfland-Vereniging (MDV) op 14 

maart 2019. Het is geschreven door Kor 

Kegel en uitgebracht door de MDV. Het 

maken van dit boek was mijn idee. Het 

geeft een beschrijving van de maatregelen 

die zijn getroffen om de rijksweg in te 

passen en de maatregelen die de aanslag 

op het gebied moeten compenseren. Aan 

het boek is verder meegewerkt door 

enkele mensen van de MDV: Martin 

Visser, Heleen Paalvast, Wim van Eijk, 

Henk Groenendaal. De foto’s zijn onder 

meer van laatstgenoemde. Er zijn 1000 

exemplaren gemaakt. 

Een tweede hoogtepunt: in de Duurzame 

100 van Trouw, een ranglijst die bekend 

gemaakt werd op 10 oktober 2019, 

eindigde ik op de 31ste plaats. Redacteur 

Esther Bijlo schreef in een terugblik: ‘’Let 

ook op storytelling,’ zei een aantal 

juryleden.  

 

 

 

De maker van een persoonlijk duurzaam 

jaarverslag heeft misschien weinig impact, 

maar vertelt wel een inspirerend verhaal 

voor anderen.’  

 

4. Geld 

Ik heb rekeningen bij Triodos (sinds 

augustus 2010) en bij ASN-bank (sinds 

augustus 1992). 

 

5. Eten en drinken 

Ik ben nu al zeker acht jaar vegetariër. De 

productie van één kilo vlees leidt tot een 

uitstoot van 11 kilo CO2. Bij één kilo 

groente of fruit is de uitstoot één kilo. Lust 

je nog peultjes? 

Ik koop bijna alleen biologische producten. 

En verder zo mogelijk Nederlands en van 

Terugblik? 

Ja, ander 

woord 

voor 

statiegeld, 

geloof ik. 
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het seizoen, om zodoende zo weinig 

mogelijk voedselkilometers te 

veroorzaken. 

Sinds 14 augustus 2018 ben ik lid van 

Coöperatie Odin. Ik doe er elke week 

boodschappen, voor ongeveer zestig euro. 

Ik heb er een fruitabonnement: een tas 

met biologisch of biologisch-dynamisch 

fruit. Ik bied daarmee aan telers een 

afzetmogelijkheid. Bezwaar is dat het 

deels om fruit van ver gaat (bananen, 

sinaasappelen enzovoort). Ik heb het wel 

aangekaart in de winkel maar zonder 

resultaat. 

Ik loop steeds naar deze winkel (drie 

kilometer heen en drie terug). Goed voor 

de conditie. 

De rest van het eten en drinken koop ik bij 

de Plus-markt in de buurt, ook bijna altijd 

biologisch en als dat niet kan, uit 

Nederland. 

Een enkele keer ga ik uit eten. Ik bestel 

dan bio-bier of -wijn ook als het niet op de 

kaart staat.  

 

 

 

Als er eten overblijft, vraag ik het mee. Ik 

noem het: restaurestje. 

In winkels vraag ik soms ook naar bio-bier 

of -wijn ook als het niet in het assortiment 

lijkt te zitten.  

In ‘Trouw’ van 10/12/19 is Johan Rippen, 

wijnboer in Flevoland, aan het woord. Hij 

ontraadt wijnen uit andere werelddelen. 

Bio-boeren uit Frankrijk en Duitsland 

werken bijna altijd met kopersulfaat tegen 

bladschimmel. Daarom beveelt hij 

Nederlandse wijn aan: ‘Hier is de bodem 

nog bijna gifvrij en koper mag in 

Nederland niet worden toegepast.’. Er 

wordt nog gewerkt aan een keurmerk.  

Op 23 juli hielden we de Tetteroo-

barbecue, ter herdenking van onze 

moeder/schoonmoeder/oma. Op mijn 

verzoek was het geheel voor de helft 

vegetarisch. Door Max en Myrthe, 

twintigers, werd er enthousiast op 

ingehaakt. 

Volgens een schatting van Wageningen 

University gaat er in Nederland jaarlijks 

voor 1,8 miljard kilo voedsel de vuilnisbak 

in. Dat is een derde van wat er in de 

keuken komt. Is dat belachelijk of is dat 

decadent? Of totaal onverantwoord? (AD, 

19/12/’19).  

 

6. Water 

Een Nederlander verbruikt gemiddeld 120 

liter water per dag. Zet 120 literflessen op 

een rij en kijk er dan naar om dit tot je 

door te laten dringen. 

Met spaarflessen naast de gootsteen 

bespaar ik per afwasbeurt anderhalve 

liter. Dat water is geschikt om er koffie of 

thee van te zetten of om er de wc mee 

door te spoelen. Ik heb geen 

vaatwasmachine. 

Ik douch altijd met een teil aan mijn 

voeten en ook zo heb ik spoelwater. Ik 

douch steeds maar een paar minuten, niet 

elke dag en zeker niet elke dag twee of 

drie keer. Door korter te douchen bespaar 

ik ook gas. 

 

Een bio-bakkie 

troost dan maar? 
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Ook met water uit mijn regenton spoel ik 

de wc door. Ik heb ik 2019 in totaal 1435 

liter uit mijn regentonnen getapt. In de 

jaren 2016, 2017 en 2018 was dat 

achtereenvolgens: 988,5, 1048,5 en 528 

liter. 

 

Op 1/11 heb ik een cementkuip gekocht 

voor de opvang van regenwater. 45 liter, 

10 euro. 

Op 6 december heb ik mijn krakkemikkige 

en veel kleinere, oude regenton (een 

wijnvat) laten vervangen door een ander 

exemplaar, een ton van het merk 

Harcostar. Hij is gemaakt van gerecycled 

plastic en heeft een capaciteit van 227 

liter. Dit is een grote stap vooruit. Ik 

verwacht nog veel meer water te gaan 

besparen. Kosten ton: 406 euro. 

Met emmers, een weckketel en een grote 

tafel met daarin een gat vang ik extra 

water op. 

Eind 2019 had ik 25 

anderhalveliterflessen. Ik heb die allemaal 

gevonden in de openbare ruimte. Ik heb er 

inmiddels drie flessendragers voor. 

Afwaswater gebruik ik soms opnieuw om 

de straat achter mijn huis schoon te 

schrobben, mijn bliktassen schoon te 

spoelen of te bezemen of mijn ramen te 

zemen. 

Mijn wasmachine heb ik sinds 3 juli 2017. 

Ik zorg steeds voor een volle trommel. 

Hierdoor heb ik het laagst mogelijke 

watergebruik, volgens de 

gebruiksaanwijzing. 

Mijn watergebruik van maart 2019 tot 

maart 2020 was 17 m3. Aldus gebruik ik 

ruim 46,5 liter water per dag. Dat is dus 

minder dan 40% van wat een Nederlander 

gemiddeld gebruikt. 

Vanaf maart 2014 tot maart 2015 was dat 

38 m3. Daarna respectievelijk 30 m3, 26 m3 

en 26 m3. Vooruitgang! 

 

Ik meen dat water te goedkoop is. In 

Trouw van 17/4/19 lees ik dat 1000 liter 

water consumenten 1 euro en drie cent 

kost. Een extreem en bizar !! lage prijs. 

Het is een uitnodiging tot verspilling. Zo 

prikkel je mensen nooit tot 

spaarzaamheid/zuinigheid. 
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Ik wil geld als water. 
Ik wil water als 

geld. 
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Directeur Hannema van drinkwaterbedrijf 

Vitens pleitte in Trouw van 29/11/19 voor 

prijsdifferentiatie: meer gebruik betekent 

meer betalen per kubieke meter. Robert 

Bolmer breekt in een reactie hierop een 

lans voor een eerlijker waterprijs, ook voor 

grootverbruikers. Hij schrijft: ‘Op elke 

kubieke meter drinkwater tot 300 m3 

wordt een belasting van 0,343 euro 

geheven. Boven deze grens kunnen 

grootverbruikers vrijstelling krijgen.’ 

(Trouw, 18/12/19). 

Zuinig met water: het blijft belangrijk. In 

Afrika, las ik ergens, werd dit als volgt 

benadrukt: ‘If it’s brown, flush it down. If 

it’s yellow, let it mellow.’ 

 

7. Gas en stroom 

Op 19/2/20 ontving ik mijn jaarnota van 

Eneco. 

Ik gebruikte in 2019 aan stroom: 1007 

kWh. Een jaar terug was dat 1084 kWh. In 

2017: 1177 kWh. 2016: 1207. 2015: 1220. 

 

Een eenpersoonshuishouden heeft als 

gemiddeld gebruik: 1900 kWh (opgave 

Eneco, februari 2020). Ik zit dus op 

ongeveer 53% daarvan. En mijn gebruik is 

voor het vijfde jaar op rij omlaaggegaan. 

Vooruitgang! 

 

Dat geldt min of meer ook voor gas. Ik 

gebruikte in 2019: 526 m3. Een jaar terug 

was dat: 630m3. Twee jaar terug: 653 m3. 

 

Een tussenwoning heeft als gemiddeld 

gebruik: 1175 m3 (opgave Eneco, februari 

2020). Ik zit dus op minder dan 45% 

daarvan. 

Sinds juli 2017 ben ik met pensioen en 

daarom veel meer thuis. En zo is de 

besparing op water, gas en stroom een 

extra mooi resultaat. 

Met behulp van mijn Toon heb ik me een 

beeld gevormd van het energiegebruik van 

mijn huishoudelijke apparaten. 

A. De zuipschuiten zijn: 

1. Mijn wasmachine (2200 watt, 

ondanks de A+++-aanduiding) 

2. Mijn oven (2000 watt) 

3. Mijn waterkoker (1800-2200 watt) 

4. Mijn magnetron (1350 watt) 

5. Mijn tosti-apparaat (1200 watt) 

6. Mijn koffiezetapparaat (1000 watt) 

B. De matige drinkers: 

7. Mijn stofzuiger (700 watt) 

C. De nippers: 

        8,9,10 Mijn radio, tv en computer 

hebben een laag gebruik. Sinds 19/8 heb 

ik een LED-tv die dus ook zuiniger is. 

Ik heb gereageerd op deze inventarisatie 

door oven, magnetron en waterkoker veel 
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minder te gaan gebruiken dan wel 

helemaal niet meer. En door tosti-

apparaat en koffiezetapparaat steeds zo 

snel mogelijk uit te schakelen. Ik benut 

hierbij de nawerking. 

Ik heb geen vaatwasmachine en geen 

wasdroger. Wel wasrekken en een 

droogmolen. 

 

 

 

De bonte was doe ik op 30 graden, de 

witte op 40. 

Mijn hooikist heb ik in 2019 211 keer 

ingezet. Als ik uitga van zes minuten gas 

per keer, betekent dat een besparing van 

ruim 21 uur gas. 

Ik gebruikte ‘m voor macaroni (52 keer), 

aardappelen (41 maal) en verder 

pastasoorten: ravioli, kikkererwtenpasta, 

conchiglie, linguine, rigatoni, tagliatelle, 

spaghetti, fusilli en rijst, bataat en 

topinamboer, sperziebonen en snijbonen. 

Zes minuten gas per keer is een 

voorzichtige keuze. Sommige producten 

(aardappels, rijst, bataat, sperziebonen 

bijvoorbeeld) hebben een langere kooktijd 

nodig. 

Ik gebruik mijn hooikist sinds februari 

2010. Ik heb hem sindsdien, tot 1/1/20, 

1829 keer benut. Met hetzelfde 

uitgangspunt als genoemd in de vorige 

alinea houdt dat in dat ik zodoende nu 

bijna 183 uur gas heb bespaard. 

Mijn huis heeft het voorlopige 

energielabel C. Het is energiezuiniger dan 

gemiddeld, vergeleken met alle woningen 

in Nederland (informatie van het Rijk, 

augustus 2020).  

 

8. Papier 

Ik heb 79 tassen met oud papier en karton 

naar de container van korfbalclub Fortuna 

gebracht. Bij mijn routine hoort dat ik 

daarbij wat tijd neem om mijn spul en dat 

van anderen naar achteren te gooien in de 

horizontaal-diepe bak om zodoende de 

capaciteit beter te benutten. 

Sinds 9/1/’16 heb ik een nee/ja-sticker op 

mijn brievenbus. Dat scheelt flink wat 

papier. 

Ik heb 108 enveloppen hergebruikt. Dat 

zijn er minder dan vorig jaar: ik kon het 

niet volhouden om wekelijks een brief te 

schrijven naar mijn zus en zwager in 

Canada. Ik doe dat nu elke maand. 

Verpakkingen van wijnflessen bewaar ik 

om te hergebruiken (ik heb in 2019 acht 

lezingen gegeven over streektaal. Dan krijg 

ik vaak een fles wijn cadeau). 

Bij de afwas, die ik met de hand doe, week 

ik etiketten van fles en pot af. 

Ik raap papier van de straat: 

sigarettenpakjes, kranten, folders (soms 

een heel pak) en wat dies meer zij. Ook 

karton, dozen of resten ervan. 

Ik gebruik ecologisch of kringlooppapier. 

Nooit bedrukt. 

Oude nummers van tijdschriften waar ik 

op geabonneerd ben, leg ik op de leestafel 

Dus eerst rekt Henk de 

was en daarna draait ‘ie 

‘m aan de droogmolen. 
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van de Bloedbank (voordat ik daar plasma 

ga geven). Zus Carla neemt maandelijks 

het Delft-katern van het AD mee, ter 

lezing. 

Al zeker tien jaar verzamel ik theezakjes 

voor buurvrouw Anjo. Saskia doet mee. 

Anjo maakt er kleine kunstwerken van. Ze 

bedankt me de laatste jaren in stijl: met 

een kerst- en nieuwjaarswens op karton. 

Koffiefilters gebruik ik soms wel tot vijf 

keer; alleen voor mezelf, niet voor gasten. 

 

9. Glas 

Glasbakken zijn er in Nederland sinds 

1978. Toen ze voor het eerst werden 

geplaatst, beweerden sommigen dat 

mensen nooit bereid zouden zijn ze te 

gaan gebruiken. 

De praktijk laat echter zien dat het wel 

degelijk heel redelijk kan gaan. 

Maar het kan en moet beter. Volgens 

milieukoepel Recycling Netwerk Benelux 

ligt het inzamelpercentage op 75; volgens 

de industrie is het 86. Robert van Duin van 

de koepel stelt dat de industrie vervuiling 

meetelt in het percentage; dat is het 

gewicht van resten van voedingsmiddelen 

en vloeistoffen die met het glas worden 

weggegooid. De milieukoepel heeft nu 

juridisch afgedwongen dat het percentage 

omhooggebracht wordt (Trouw, 30/1/20). 

 

 

 

 

 

Ik laat weggooiglas zo mogelijk 

kapotvallen (flessenhals en open potrand 

naar beneden) om zodoende meer van de 

capaciteit van de bak te benutten. 

In week 50 is er een ‘parkje’ ingericht bij 

mij in de buurt, aan de Latijns-

Amerikalaan, door afvalverwerker Avalex. 

Je kunt er onder meer glas kwijt. Het zijn 

diepere bakken dan voorheen en ze zijn 

ondergronds. Dus hebben ze meer 

capaciteit en dat wordt nog eens versterkt 

doordat het glas zo eerder aan scherven 

kan vallen. Verder staan er bakken voor: 

papier, GFT, PMD, textiel en restafval. Het 

is een flinke stap vooruit dat je zo je afval 

gescheiden kunt inleveren. Maar je moet 

wel willen meewerken… 

 

10. Restafval 

Sinds mei 2017 heb ik van Avalex een 

grijze container van 140 liter – terwijl bijna 

al mijn buren er één hebben van 240 liter. 

Ik denk dat ik aan een kaboutercontainer 

van 50 liter genoeg zou hebben. 

Vermoedelijk levert Avalex die niet. Zou 

wel ruimte besparen. 

  

11. Compost 

Ik ben compostbode. Composteren: het is 

een, twee, drie te leren! Geen takken in de 

bak, geen vlees, geen brood, geen gekookt 

eten. En verder is allerlei organisch 

materiaal gewoon bruikbaar. Ook geschikt 

bijvoorbeeld: het karton van eierdozen, 

voor zover niet bedrukt, en van wc-rollen.. 

Nu ongeveer twee jaar krijg ik van mijn 

kapper, Ron de Voogd, mijn afgeknipte 

haar mee. Kan ook in de compostbak. En 

in het voorjaar als het windstil is, leg ik het 

op mijn vogelplatje opdat het 

Halfvol! Halfleeg! 
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meegenomen wordt door vogels voor de 

nestbouw. Bij interviews en op andere 

momenten merk ik dat mensen dit 

vreemd vinden maar ik denk dat dit 

gewoon kan worden. 

Hovenier Marcel Boeters adviseert me om 

in droge perioden af en toe een emmer 

water in de compostbak leeg te gooien. 

Op 21/5 heb ik mijn dakgoten schoon 

laten maken. De oogst, een emmer vol 

grond, heb ik in mijn compostbak gestort. 

Onder potten en in verstopte afvoergaten 

kun je wormen vinden. Ik verhuis ze naar 

mijn bak. 

 

 

 

 

 

Ik heb een VAM-junior, een kegelvormig 

donkergroen vat, met een afneembare 

deksel. Een GFT-bak heb ik niet nodig; ik 

heb ‘m in 2010 terug kunnen geven aan 

Avalex. Voordelen: minder ruimtebeslag, 

minder vervoer. 

In 2018 heb ik in totaal acht volle deksels 

uit mijn bak kunnen halen. Ik heb ze 

leeggestort in voor- en achtertuin. 

Grondverbetering! 

Sinds 2011 doe ik dit en ik kom nu op 117 

volle deksels.   

 

12. Zwerfafval 

Ik drink nooit uit blik, plastic fles of 

drinkkarton. 

Ik heb in 2019 7101 blikjes geraapt, 2594 

plastic flessen en 58 statiegeldeenheden. 

In de volgende tabel is aanschouwelijk 

gemaakt om welke hoeveelheden het ging 

in 2016, 2017, 2018 en 2019 

 

 

In totaal heb ik, tot 1/1/’20, circa 83.000 

blikjes, ruim 32.000 plastic flessen en 513 

statiegeldflessen van straat en stoep 

gepakt en uit perkjes en sloten gevist. 

De opbrengst van het blik rapen bedroeg 

in 2019 52 euro 30. In de volgende tabel 

kun je zien om welke bedragen het ging in 

de afgelopen vier jaar.  

 

Bij elkaar heb ik nu, tot 1/1/20, voor 

stichting Batavier 380 euro 10 verdiend. 

Geraapt blik plet ik onder een oude 

schoen. Met een magneet scheid ik ijzer 

en aluminium. Voor ijzer ontvang ik 10 
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Opbrengsten blik rapen

Ik wurm mij met gemak 

in Henkie z’n compostbak. 
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eurocent per kilo, voor blik 50 eurocent. Ik 

breng het spul steeds naar 

Metaalrecycling Ben Janssen (Lagosweg, 

Delft). Hier kom ik sinds augustus 2013.   

Ik heb de webstek van het bedrijf 

gecontroleerd op stijl, spelling en 

presentatie en vervolgens tips gegeven. 

Soms vind ik weggegooide 

lachgaspatronen; die kunnen bij het oud 

ijzer. 

Ik raap al lopend of wandelend. Maar ik 

stap ook van mijn fiets om te rapen, 

behalve als ik in ongewoon gezelschap 

ben. Wie loopt, ziet vaak pas echt hoeveel 

rommel er her en der ligt. Fietsers zien 

minder, automobilisten nog minder. 

 

 

Naar winkels loop ik vaak. Ik heb diverse 

routes die wat meer loopwerk vergen en 

ook goed voor mijn conditie zijn. Ik noem 

het afval-ommetjes. 

Parkeerplaatsen zijn voor automobilisten 

soms stortplaatsen. Vooral daar tref ik 

soms tientallen blikjes en flessen aan. 

Voor speelplaatsen (niet die bij scholen) 

geldt het ook, zij het in mindere mate. 

Enkele parkeerplaatsen waar het vaak een 

zootje is: langs de Motorenweg (bij station 

Delft-Campus, tegenover het voormalige 

Boston House (*)), langs de Lagosweg, bij 

Perry’s Place (Tanthof) en bij korfbalclub 

Fortuna. 

Enkele speelplaatsen in Delft: rond The 

Border (Tanthof (*)), aan de Frederik van 

Eedenlaan bij het Dirk Costerplein. 

Bij * krijg ik de indruk dat de mensen hier 

liefst zoveel mogelijk afval laten slingeren. 

In de omgeving van Delft: de 

parkeerplaats langs de Klaas 

Engelbrechtsweg (gemeente Midden-

Delfland) en die aan de Delftweg, net ten 

noorden van buurtschap Zweth. 

Op al deze plekken kun je me zien rapen. 

Al een jaar of zeven benut ik, soms, een 

knijper/grijper, gekregen van de gemeente 

Delft. Het ding is vooral geschikt om fles 

en blik uit sloten te halen en uit perken. 

Plastic: zoals ik al eerder heb gesignaleerd: 

de plaatsing van PMD-bakken door Avalex 

(een in februari 2016, twee in december 

2019) heeft geen merkbaar effect gehad 

op de hoeveelheden zwerfvuil in de 

openbare ruimte. Deze bakken staan nu in 

mijn directe omgeving op een paar 

minuten loopafstand. Voor sommigen is 

dat nog te ver. 

Op 11/4/’19 debatteerde de Tweede 

Kamer over zwerfafval. Staatssecretaris 

Van Veldhoven meldde te werken aan een 

wetsvoorstel voor statiegeld op kleine 

plastic flessen. Ze weigerde dit uit te 

breiden naar blikjes, daarmee de 

groeiende kritiek van de Vereniging 

Nederlandse Gemeenten (die een groot 

draagvlak vertegenwoordigt) en de 

oppositie naast zich neerleggend. 

Met mijn raapwerk (blik, plastic flessen en 

statiegeldeenheden) en het telwerk dat 

eraan vast zit, heb ik aangetoond dat 

statiegeld de oplossing is voor deze twee 

categorieën.  Hoe kan het dat dit al zo lang 

wordt tegengehouden? Hoe kan het dat 

de politiek dit nog steeds niet geregeld 

heeft? 

En hiervandaan zie je ’t 

helemaal niet. 
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Al in 1991 nam de Tweede Kamer een 

motie aan van het lid Lansink (CDA) waarin 

de invoering van statiegeld op blik en 

plastic fles werd opgedragen. Dat is 

sindsdien tegengehouden door obstructie 

van het bedrijfsleven en desinteresse van 

de politiek. Als het in Duitsland goed 

geregeld kan worden, waarom hier dan 

niet?  

Het blik dat ik raap, bestaat voor een heel 

groot deel (naar schatting: 70%) uit 

energydrinks. Elk weggegooid blikje toont 

aan hoe lamlendig de drinker ervan is 

geworden. Kampioen viezigheid is Red 

Bull, ongezond en overal rondslingerend. 

Red Bull: rrregelrechte rrrotzooi. Max 

Verstappen maakt er reclame voor; de 

verheerlijking van deze volksheld vind ik 

bespottelijk. 

Twee mensen, Renda Rosing en Joop 

Kunst, hebben me gezegd dat ze door mij 

ook zijn gaan rapen. Met enige regelmaat 

lees je in krant of tijdschrift over mensen 

die rapen. Het ongewone/excentrieke is er 

nu al jaren vanaf. 

Na een oproep van Bruun van der Steuijt 

ben ik, vanaf 26/9, de plastic flessen gaan 

inleveren bij korfbalclub Fortuna. Het 

waren er 601 in 2019. De club krijgt er een 

bedrag voor, in het kader van de actie 

Schoon Belonen. 

Op verzoek van buurman Verheul heb ik 

doppen van plastic flessen verzameld voor 

een goed doel. Ik heb hem zeven keer een 

kan vol kunnen overhandigen. 

Sinds 1 maart raap ik sigarettenpeuken. 

Dat doe ik niet overal: ik beperk me tot 

een driehoek vlakbij mijn huis, van 

ongeveer 60 bij 40 bij 60 meter. Dat is bij 

wijze van experiment. Op dit kleine stukje 

raapte ik er 3540, dus ruim 350 per 

maand. Ik heb, om zo te zeggen, de 

driehoek geadopteerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Delft op zondag, 7 juli 2019 

Peukinfo van Bernadette Hakken, een 

vrouw die activiste is en veel werk maakt 

van het peuken rapen (Trouw, 11 oktober 

2019): Een filter bestaat vooral uit plastic. 

In een peuk zit genoeg gif om acht liter 

water te verontreinigen. Van de peuken 

die niet opgeveegd worden en op straat 

blijven liggen, belandt er jaarlijks een 

grote hoeveelheid (plastic!) via 

oppervlaktewater en riolen in zee. 

Ik stel voor dat er op sigarettenpakjes een 

oproep komt om peuken niet langer maar 

overal weg te gooien. Wie komt er met 

een pakkende leuze? 

Eenvoudige middeltjes: draag een buisje 

bij je waar je de peuken in stopt. En: ik zag 

op 50 meter van de ingang van mijn 

voormalige school een peukenput. 
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(Erboven hing een bordje: ‘Hier doven’. Ik 

dacht dan steeds zonder dat ik het wilde: 

‘Waar blinden?’) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

13. Verkeer en vervoer 

Ik heb ik 2019 wederom niet gevlogen. En 

ik heb weinig in auto’s gezeten. 

Vliegen, zeker als het onnodig en 

vermijdbaar is, is in mijn ogen 

gekkenwerk. Reusachtige verspilling en 

vervuiling die ook nog eens krachtig 

gestimuleerd wordt door al decennia 

gevoerd wanbeleid (geen BTW op tickets, 

geen belasting op kerosine), hoe 

onverantwoord. Ik heb in mijn leven (ik 

ben nu bijna 69) twee keer gevlogen en 

daar zal het waarschijnlijk bij blijven. Dat 

de politiek niet in staat is, al decennia niet, 

het vliegverkeer te beteugelen, vind ik 

heel ergerlijk. 

Als stichting Batavier (Bewaking Afspraken 

Tracébesluit A 4) hebben we in 2019 twee 

keer (14 januari en 11 november) overleg 

gevoerd met Rijkswaterstaat over het plan 

van de rijksoverheid om de A4 te 

verbreden. Wij verzetten ons daartegen. 

Een voorbeeld waaruit blijkt dat het 

autoverkeer en de groei ervan bij de 

regering niet ter discussie staat: het 

Nationaal Preventieakkoord van 

staatssecretaris Blokhuis (2018) heeft tot 

doel mensen gezonder te laten worden 

door een andere manier van leven (onder 

meer: stoppen met roken en met 

overmatig alcoholgebruik, meer 

bewegen). Er is echter geen aandacht voor 

het massale autogebruik over korte 

afstanden. In haar boek ‘De verborgen 

impact’ (p.125) stelt Babette Porcelijn dat 

80% van de autoritten korter is dan 5 

kilometer. Het kan dus heel vaak anders. 

Met de auto naar de sportschool… 

Er is evenmin aandacht voor voortijdige 

sterfte als gevolg van luchtvervuiling door 

het verkeer. De Gezondheidsraad stelt dat 

jaarlijks 12.000 mensen vroegtijdig sterven 

door fijnstof en stikstofdioxide. Een groep 

van 170 longartsen drong eind 2017 aan 

op strengere uitstooteisen. 

Neuropsychologen als de hoogleraren 

Margriet Sitskoorn (zie haar boek: ‘Het 50-

plus brein’) en Erik Scherder benadrukken 

hoe belangrijk het is dat mensen meer 

gaan bewegen. Vreemd genoeg hoor of 

lees je in dat verband nooit dat ze ervoor 

pleiten dat het autogebruik drastisch 

omlaag moet. Een kans voor open doel; 

totnogtoe schieten ze 

steeds naast of over..  

 

 

Het is 1979. Ik geef lessen 

Nederlands op het Stanislascollege 

in Delft. Ik heb een keer een 

ongewone opgave voor een klas. 

Ik draag deze limerick voor (John O 

Mill?): ‘Er was eens een man in 

Naarden/ die trouw al zijn peukjes 

vergaarde/ Daar draaide hij dan/ 

nieuwe rokertjes van/ waarvan hij 

de peukjes weer spaarde’ De 

opdracht: bedenk een passende 

titel. Natuurlijk kwamen er 

reacties als: ‘Recycling’ en zo – tot 

plotseling een jongen zijn vinger 

opstak. ‘Ik weet het!... Viespeuk!’  

 

Hoe keurig!  

… zijn de stewardessen 

Hoe smerig!  

… is hun vliegtuig 
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14. Kosten vervoer 

Mijn fietskosten bedroegen in 2019 83 

euro. Vooral voor een nieuwe achterband, 

nieuwe ketting en het herstel van mijn 

achterrem. Mijn Sparta Marathon was 

verder een trouwe dienaar. 

Treinkosten: naar schatting: 1100 euro. 

Gemiddeld was ik in 2019 dus 100 euro 

per maand kwijt aan vervoer. 

 

15. Tuinoogst  

a) aardappels: 633 gram (tot 29/9) 

 

b) tomaten: 54 (tot 11/10, buiten) 

c) rucola: 37 plantjes (tot 29/9) 

d) radijs: 26 (tot 28/9) 

e) veldsla: 24 plantjes (tot 15/10) 

f) wortelen: 5,3 gram (tot 23/8) 

g) raapstelen: 48 planten (tot 28/9 ) 

h) dille: 8 schermen 

 

i) druiven (165 trossen, tot 26/10) 

j) frambozen: 81 (tot 9/11) 

k) witte bessen: geen 

l) zwarte bessen: 21 (tot 7/7) 

m) rode bessen: 138 (tot 23/6) 

n) pruimen 108 (tot 27/8) 

 

16. Waarnemingen in mijn tuin 

Vlinders (tussen 17/7 en 2/9): 

dagpauwoog, kleine vos, koolwitje, bont 

zandoogje, gehakkelde aurelia, atalanta. 

 

 

Gewoon gevogelte: kauw en ekster, 

houtduif en Turkse tortel, koolmees en 

pimpelmees, spreeuw, roodborst en vink. 

Bijzonder: gaai (28/3), kleine roodbonte 

specht (27/11, 28/11), staartmezen in 

groepje (28/11, 15/12, 23/12), 

winterkoning (5/12). 

Op 29/3 had ik mijn achterdeur 

openstaan. Plotseling kwam er een bruine 

kikker naar binnen gesprongen. Oogt 

groot! 

 

17. Alle kleine beestjes helpen 

(oftewel: gered grut) 

Met de beker-en-papiermethode vang ik 

insecten en spinachtigen in huis (beker 

boven verstekeling zetten tegen het raam, 

papier ertussen schuiven, omkeren, buiten 

vrij laten). In 2019: 23 vliegen, achttien 

spinnen, zes hooiwagens, drie 

langpootmuggen; en bij, hommel, 

lieveheersbeestje, nachtvlinder: alle één. 

Een heel probaat middel dus. 

 

Wat ben jij er voor een? 

 

Een au-au-au-au-au-au… 

 
O, een gehakkelde aurelia. 

 

De witte bessen waren 

niet te pruimen. 

 

Die moet je ook niet 

met elkaar vergelijken. 

 



15 
 

18. Andere buurtzorg 

In oktober en november heb ik vier keer 

de poort achter mijn huis berkenbladvrij 

gemaakt. Het blad in compostbak en 

achtertuin gestort. 

Toen ook: afvoerputten in de buurt van 

mijn huis vrijgemaakt. Er zitten soms 

wormen tussen die ik dan in mijn 

compostbak doe.  

 

19. Groot genoeg 

Groot Genoeg is de naam van mijn 

geboortehuis. Mijn broer Peter heeft er nu 

enkele jaren zijn kantoor. 

In 2019 heb ik er zestien keer gewerkt. 

18/1, 23/2, 8/3, 6/4, 26/4, 10/5, 14/6, 

1/7,12/7, 23/8, 6/9, 7/10, 25/10, 7/11, 

22/11 en 6/12. Ongeveer twee uur of iets 

meer verricht ik er tuinwerkzaamheden. 

In september is de buitenkant geschilderd. 

Ik heb een groot deel van de kosten op me 

kunnen nemen. Onderhoud is behoud. 

 

20. Medicijnen 

Nederlanders gebruiken per jaar 

gemiddeld vijfhonderd pillen (AD, 

12/6/18). De definitie is niet helemaal 

duidelijk. In elk geval slaat het niet op 

drugs. Per dag wordt er in Nederland zo’n 

vierhonderd kilo aan medicijnresten op 

het oppervlaktewater geloosd. En van de 

ongebruikte medicijnen wordt er maar 

10% teruggebracht. 

Ik gebruikte in 2019 acht keer een 

paracetamol. Meer medicijnen heb ik niet 

hoeven te nemen! 

 

 

 

 

 

Soms heb ik last van hoofdpijn, ’s morgens 

bij mijn rechteroog. Door dit enkele 

minuten open te sperren met twee 

vingers kan ik het verhelpen zonder tablet. 

Ik kan niet goed tegen drank. Door water 

te drinken bij de wijn heb ik er vrijwel 

nooit last van. Ik drink één glas wijn, 

uiteraard bio, per dag. 

 

21. Drugs 

Hoe zit het: word je daar nu high of stoned 

van? Een van de twee: allebei, dat lijkt me 

natuurkundig onmogelijk. Hoe dan ook: ik 

doe er op geen enkele manier aan mee.  

Bizar dat ik me al die moeite getroost om 

energie te besparen – en dat illegale 

wietkwekers voor hun handel energie 

slurpen. Er zijn 2300 illegale kwekers in 

Nederland. 

Evenmin ben ik zo totaal niet 

verantwoordelijk voor al het drugsafval 

dat in de natuur gestort wordt en tegen 

hoge kosten moet worden opgeruimd. 

Nederland narcostaat: een groot gevaar. 

 

22. Vuurwerk 

Ook hierbij blijf ik mijn hele leven al 

afzijdig. In Nederland ging er bij de 

jaarwisseling ’19-’20 voor 77 miljoen euro 

de lucht in. 

 

Pilletje 

meneer 

Tetteroo? 

Alleen als er placebo op staat. 

Dat zeg ik : ik wurm mij met gemak 

in Henkie z’n compostbak. 



16 
 

23. On line winkelen  

Hier heb ik nog nooit aan meegedaan. Ik 

koop zoveel mogelijk in de buurt. Goed 

voor die winkels. Dan kan ik er ook naar 

terug, mocht er iets aan het product 

schorten of een reparatie nodig zijn. Het 

gerij en geros met die busjes: daar draag ik 

dan ook niet aan bij. 

 

24. Voor publiek 

Hieronder zet ik op een rij hoe ik publiek 

aan de weg heb getimmerd. Het gaat 

voornamelijk om lezingen/praatjes en 

interviews die ik heb gegeven. 

1. 14 maart: presentatie door de 

Midden-Delfland Vereniging van 

het boek ‘Polderen over de A4. 

Inpassing en compensatie’ (zie ook 

punt 3 van dit PDJ) 

2. 3 april: artikel-met-foto in NRC 

door Frederike de Raat. ‘Ik hoop 

dat er ook rijschaamte komt.’  

3. 5 april: gesproken column op BNR 

van Ben van der Burg n.a.v. NRC-

artikel  

4. 12 september: radio-interview van 

Reinout Meijer n.a.v. NRC-artikel 

5. 21 april: artikel-met-foto in Delft 

op zondag door Henk de Kat. 

‘Actievoerder tegen A4 nu toch 

‘trots op wat is bereikt’.’ 

6. 15 mei: Blue City, Rotterdam, 

praatje (‘pitch’), 100 mensen 

7. 27 mei: artikel-met-foto in 

AD/Delftsche Courant door Peter 

van de Stadt. ’Bevlogen leven als 

ridder van het milieu’  

8. 3 juli: praatje voor Past Rotarians, 

Maassluis, 15 mensen 

9. 14 september: praatje Kindertuin 

De Goudsbloem Delft, twee keer, 

totaal 15 mensen 

10. 19 september: interview door 

Wilbert Scholten; CODA-museum 

Apeldoorn, avond van dagblad 

Trouw, 80 mensen  

11. 5 oktober: Energiemarkt Tanthof 

Delft, Bewonersvereniging, 10 

mensen 

12. 5 oktober: praatje als onderdeel 

cursus Delftologie, De Papaver, 

Delft, 20 mensen 

13. 10 oktober: avond dagblad Trouw 

verkiezing Duurzame 100  

14. 28 oktober blog op webstek MD 

Vereniging van Ria Zeeuw n.a.v. 

mijn 31ste plaats op lijst Duurzame 

100 

15. 13 november: praatje op avond 

GroenLinks Delft, 30 mensen 

16. 24 november: praatje De Oase 

Rotterdam, 15 mensen 

17. 9 december: verhaal in het kader 

van de reeks Delft Vertelt, Rietveld 

Theater, Delft, 70 mensen 

18. 20 december: praatje voor 

docenten en 90 leerlingen 4 VWO, 

Sint Stanislascollege Delft.  Aan het 

eind rekenden leerlingen indicatief 

hun ecologische voetafdruk uit. 

 

25. Lidmaatschappen 

Ik ben betalend 

lid/sympathisant/donateur van het 

Wereld Natuur Fonds, Greenpeace, 

Stichting Natuur en Milieu, Milieudefensie, 

Natuurmonumenten, Fietsersbond, 

Vogelbescherming en Urgenda (alle 

nationaal of internationaal opererend) en 

NMP (Pijnacker), BTV (Rotterdam; deze 

club volgt het vliegveld ten noorden van 
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Rotterdam kritisch), Midden-Delfland 

Vereniging, KNNV Delfland, het Zuid-

Hollands Landschap (alle provinciaal of 

regionaal werkend). 

 

26. Reacties op PDJ 2018 

1. 29/8/19. Bert en Ria van Gelder-

Pafort: een uitvoerige brief waarin 

Bert op een rij zette hoeveel 

inspanningen hij en zij zich getroosten 

op milieugebied. Adviseert om 

maatschappelijke milieukwesties wat 

meer als een sociaal probleem aan te 

kaarten (en minder als een persoonlijk 

probleem); om aansluiting te zoeken 

bij geestverwanten om als groep een 

dergelijk manifest te publiceren; om 

een handleiding te maken voor 

mensen die iets soortgelijks zouden 

willen doen als ik doe. 

2. 9/9/19. Ton Lemaire was zo 

enthousiast dat hij een aantal 

exemplaren vroeg om te verspreiden 

onder vrienden/vriendinnen. 

3. 26/10/19. Henk van der Ster (chef 

PLUS-supermarkt, Delft) toonde zich 

onder de indruk van de door mij 

genoemde hoeveelheden. Noemde het 

PDJ inspirerend. Zou bij zijn 

supermarkt inname en verwerking van 

statiegeldflessen goed kunnen 

organiseren.  

4. 24/11/19. Arabella van Aartrijk was zo 

enthousiast n.a.v. mijn presentatie in 

Blue City op 15/5/19 dat ze een 

jaarverslag in cijfers maakte van het 

werk van Food&Footnotes 

(cateringbedrijf Rotterdam) 

5. 24/12/19. John Witjes (voorzitter 

stichting Batavier) vond het een 

geweldig document. 

 

Hartelijk dank aan alle reagenten!  

 

 

 

27. Geschiedenis 

Sinds 2012 maak ik nu een Persoonlijk 

Duurzaam Jaarverslag. Vanaf 2013 gaf ik 

het de titel: ‘Liefdewerk oud papier’. Sinds 

2016 verzorgt Henk Frigge de vormgeving. 

Mijn PDJ van 2017 heet: ‘Minder is meer’, 

dat van 2018: ‘Niet tanken maar denken!’. 

De verslagen zijn in de loop der jaren 

steeds grondiger geworden. 

 

28. Uitnutten 

Oftewel: doe meer met minder 

1. Als je een tube tandpasta die bijna 

leeg is, doorknipt, blijkt er nog veel 

spul in te zitten. 

2. Als je lege flessen/flacons op hun 

kop/dop zet, kun je de inhoud 

helemaal benutten. 

3. (Alleen voor mezelf, niet voor 

bezoek) Koffiefilters kun je tot wel 

vijf keer gebruiken. 

4. Als je een ei gekookt hebt, kun je 

het water later, als het afgekoeld 

is, voor de planten gebruiken. 

5. Theezakje: geschikt voor soms drie 

koppen. 

6. Soms blijken postzegels op kaarten 

of brieven ongestempeld. Je kunt 

ze van het papier afweken en 

hergebruiken. 
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7. Eierschalen vergruis ik. Het fijne 

spul meng ik met de grond aan de 

voet van mijn druivenboom. Een 

druif gedijt als er kalk in de bodem 

zit. 

8. Bananenschillen snijd ik klein en 

leg ik aan de voet van mijn twee 

rozenstruiken.  

9. Afgeknipt haar gaat de 

compostbak in of het is voor 

nestelende vogels. 

10. Met een moot-met-spruit kun je 

heel gemakkelijk weer aardappels 

telen. 

11. Met zaadjes van een tomaat lukt 

dat ook heel goed. 

 

29. Taal 

1. De woorden ‘uitnutten’ en 

‘voedselkilometers’ verdienen 

een plaats in Van Dale. 

2. Mijn woord voor klakkeloze 

kilometermakers: reisvee. Dit is 

familie van: koopvee. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Tegen nodeloos vliegen: ‘The 

planet - not the plane’ (ik weet 

niet meer of ik deze zelf heb 

verzonnen) 

4. Slagzin: ‘Zuinig is zinnig’. 

5. Niet toevallig is het woorddeel 

‘-schaamte’ gekozen tot Onze 

Taal-woord van 2019. 

6. Term, dit jaar door het 

Longfonds bedacht: 

‘luchtvluchteling’ (iemand die 

elders gaat wonen vanwege de 

slechte luchtkwaliteit in 

zijn/haar woonplaats). 

7. Allerlei journalisten schrijven 

over bijvoorbeeld 

milieuproblemen dat dit of dat 

‘in het geding is’. Dat moet zijn: 

‘in het gedrang’. In het geding: 

onderwerp van gesprek; in het 

gedrang: in gevaar, op het spel. 

Mijn ingezonden brief hierover 

voor ‘Onze Taal’ is niet 

geplaatst. 

H2 

Henk Frigge en Henk Tetteroo (rechts) 
Foto: Marjan Frigge 

  

En politici die zichzelf 

telkens een veer in de 

reet steken? 

Precies: pluimvee!! 
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