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The Optimist denkt in oplossingen; ‘Solution Management’ is 
wat we praktiseren. Wij verkennen en omarmen kansen en 

perspectieven voor een betere wereld. Wij bieden een podium 
aan de onderstroom van wat al leeft maar nog geen 

mainstream nieuws haalt.

In ons tijdschrift en op onze website presenteren wij de ideeën die 
de weg wijzen naar baanbrekende vernieuwing en de 

mensen die daarin vooropgaan. Altijd interessante weetjes, met 
diepgang. Artikelen die een intellectuele uitdaging bieden.

Wij verbinden ons publiek met de kansdenkers en -doeners in 
onze maatschappij. En we presenteren optimisme als een wijze 
van leven, omdat het uw geluk en uw gezondheid ondersteunt. 

Leef langer, lach meer.



Het merk
The Optimist is niet zomaar een 

onafhankelijk opinietijdschrift. Het 

straalt al meer dan twintig jaar 

positieve energie uit en brengt 

mensen in beeld die met nieuwe 

ideeën en veranderingen komen, 

op weg naar een mooiere en betere 

wereld.  

 

De gedachte dat er meer oplossingen 

dan problemen zijn, staat hierbij 

centraal. Juist in een wereld waarin 

de media zich vooral richten op wat 

niet goed gaat, bericht The Optimist 

over wat wél kan. Optimisme is een 

bewuste keuze en gaat verder dan 

staren naar een halfvol glas. Het gaat 

om de inspiratie: hoe vullen we het 

glas en hoe zorgen we ervoor dat het 

met plezier wordt genuttigd?

webshop

optimistische boeken

community

magazine



De lezer
The Optimist-lezers zijn mensen die 
aangenaam verrast en geïnspireerd 
willen worden, nieuwsgierig zijn naar 
nieuwe kansen en die streven naar 
vooruitgang. Ze durven na te denken, 
staan open voor verandering en zijn 
bereid te investeren in kennis en het 
luisteren naar andere meningen. Het 
zijn veelal theoretisch opgeleide, 
welvarende consumenten die 
bewust omgaan met producten, 
met de wereld, met elkaar. Zij kopen 
bewust biologische producten, zijn 
geïnteresseerd in gezondheid en 
welzijn, willen bijdragen aan een 
duurzame wereld en een schoon 
milieu.



Het magazine
Pijlers in iedere Optimist zijn: 
innovatie, duurzaamheid, verbinding 
en welzijn. Dat vertaalt zich naar 
rubrieken als Economie, Gezondheid, 
Natuur & Milieu, Samenleving en 
Zingeving. 
 
Het tijdschrift is onderdeel van 
een communicatiestroom die zich 
richt op het brengen van een ode, 
een eerbetoon, aan verheldering, 
vernieuwing en verandering. Wat kan 
er beter, is de centrale vraag en deze 
vraag vormt de kapstok van onze 
boodschap. The Optimist heeft een 
oplage van 10.000 exemplaren per 
editie.
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Beschermt de ontastbare natuur
Kees van Son

Als kleine jongen wist Kees van Son het 
zeker: later wilde hij boswachter worden, 
net als zijn opa. ‘Mijn opa was kruidenier, 
jager en visser. Maar hij was bovenal 
een natuurliefhebber. Ik heb hem nooit 
gekend, maar bij ons thuis in het trapgat 
hing een schilderij van hem in een groen 
pak met een geweer over zijn schouder en 
een hond aan zijn voeten. Ik was vier jaar 
oud toen ik tegen mijn moeder zei: “Dat 
wil ik ook!”. En dat heb ik altijd volge-
houden.’ 

Inmiddels is hij 53 jaar verder en heeft 
hij zijn eigen groene tenue. Van Sons 
werkgebied is de Drentsche Aa. Daar 
geeft hij regelmatig rondleidingen door 
het landschap. ‘Daarbij laat ik mensen 
niet alleen de tastbare natuur beleven, 
maar ook het ontastbare. Zo geef ik onder 
andere excursies wichelroedelopen waar-
bij ik mensen de natuurlijke energetische 
velden in het gebied laat zien met behulp 
van een wichelroede.’ Een wichelroede is 
een L-vormige stok die door op speciale 

manieren te bewegen aan de houder door-
geeft waar bijvoorbeeld water, bijzondere 
energie of een ander geologisch fenomeen 
in de aardbodem zit. 

Naast het lopen met de wichelroede 
werkt de boswachter maandelijks mee 
aan het televisieprogramma ROEG! 
(dialect voor ‘ruig’) van RTV Drenthe. 
‘Ik zag mijzelf als boswachter wel in de 
natuur wandelen, met een motorzaag 
werken en paden onderhouden. Mis-
schien af en toe eens een excursie geven. 
Maar werken voor de televisie vind ik 
ook ontzettend leuk om te doen. Met de 
vaste presentatrice van het programma ga 
ik het veld in en laat ik de verschillende 
aspecten van de Drentse natuur zien. We 
zijn bijvoorbeeld vorig jaar zomer, bij 
hoge uitzondering want je mag er niet 
varen, per duwboot een stuk de Drentsche 
Aa afgevaren.’

Het lezen van het landschap
Meewerken aan het tv-programma sluit 

voor Van Son nauw aan bij zijn missie. 
‘De natuur moet toegankelijk zijn. Ik 
wil haar zoveel mogelijk in begrijpelijke 
taal uitleggen aan mensen die er geen 
verstand van hebben. Want natuur is 
belangrijk en moet bovendien beschermd 
worden. En dat kun je alleen maar doen 
door er over te vertellen en het aan men-
sen te laten zien. Dat is voor mijn kinde-
ren en alle generaties na ons belangrijk.’ 

Een van zijn bosgebieden is de 
Strubben-Kniphorstbosch, op onge-
veer 15 kilometer van Assen, het eerste 
én grootste archeologisch reservaat 
van Nederland. Het gebied valt onder 
de monumentenzorg en ligt vol met 
archeologische sporen als hunebedden, 
middeleeuwse karrensporen en grafheu-
vels. ‘Ik trek regelmatig dat gebied in om 
mensen te laten zien dat het ribbelachtige 
landschap eigenlijk karrensporen zijn van 
duizend jaar geleden. Ik help mensen het 
landschap te lezen. Als ik bijvoorbeeld 
karrensporen aanwijs en mensen even 

later zelf zo’n spoor herkennen, vind ik 
dat geweldig.’

Werkgroep
Naast het vertellen over de natuur en 
de geschiedenis van zijn werkgebied 
kent Van Son ook een andere kant van 
natuurbeleving. Dit kwam op zijn pad 
tijdens de herinrichting van de Strubben-
Kniphorstbosch. Er waren mensen die 
hem wezen op de daar aanwezige ener-
getische velden. Deze worden ook wel 
aardstralen genoemd. De aanwezigheid 
van deze velden is nooit bewezen, maar 
als ze bestaan zijn ze volgens de geldende 
theorieën afkomstig uit de aarde, bedek-
ken ze de aarde en oefenen ze invloed uit 
op alles wat er leeft. ‘Samen met een paar 
collega’s en die groep mensen ben ik aan 
de slag gegaan met deze velden. De Ener-
getische Werkgroep werd opgericht en 
zo kreeg ik mijn eerste ervaring met de 
wichelroede. Ik merkte tijdens mijn eerste 
wandeling met zo’n ding hoe hij tot drie 

keer toe bewoog op een bepaalde plek. 
Voor mij was dat genoeg om te weten dat 
daar iets moest zijn. Wat het precies is 
weet ik niet en hoef ik ook helemaal niet 
te kunnen verklaren. Ik vind het gewoon 
leuk. Het bewegen van de wichelroede zie 
ik als een positief verschijnsel. Ik denk 
dat als je in een nieuwbouwwijk loopt, 
dat dat soort krachtenvelden er veel min-
der zullen zijn. Er is daar veel meer ge-
graven en gebouwd in de bodem. Daarom 
wil ik anderen ook graag meenemen en 

het wichelroedelopen laten ervaren. Ik 
merk dat er om mij heen veel mensen zijn 
die hier toch wel open voor staan.’ 

Tijdens de herinrichting van het 
Strubben-Kniphorstbosch hebben Van 
Son en zijn collega’s zoveel mogelijk 
rekening gehouden met de energetische 
waarden die de werkgroep aanwees. ‘Als 
het de planvorming niet heel erg in de 
weg zat, hebben we bijvoorbeeld bepaalde 
boomgroepen laten staan waar veel ener-
gie omheen zit. De groep mensen wierp 
zich op voor de bescherming van de ener-
getische waarden die in het gebied leven. 
Zij vinden het waard dat het beschermd 
wordt en wij hebben het kunnen bescher-
men omdat zij ons daarop wezen. Voor 
hetzelfde geld had er een heel bijzondere 
boom gestaan of een minuscuul zeldzaam 
paddenstoeltje waar wij het bestaan niet 
van af wisten. Als ik iets niet weet, kan ik 
het ook niet beschermen.’  
| LAURA BOETERS

‘De natuur moet 
toegankelijk zijn.  
Ik wil haar zoveel  

mogelijk in begrijpelijke 
taal uitleggen.'
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Niet eerder in onze geschiedenis was eten zo vanzelfsprekend, zo alomtegenwoordig. Het is 

een overvloed waarvoor we dankbaar mogen zijn, ook al weten we er niet altijd goed raad mee. 

De magere tijden – waarin we moesten ploeteren op het land voor onze dagelijkse maal – zijn 

voorbij, maar de vette tijden brengen moderne ongemakken. We eten te veel, te vet, te zoet, te 

zout. We beschadigen niet alleen ons zelf met ons eetgedrag. We veroorzaken ook milieuschade 

en dierenleed. Bovendien geldt de overvloed voor slechts een bevoorrecht deel van de wereld-

burgers. Sterker, voor het eerst in lange tijd is het percentage mensen met honger in de wereld 

weer gestegen. 

Wat doen we met die kennis? De pioniers onder ons zijn allang bekend met de macrobiotiek 

en het vegetarisme, ver voordat het hip werd om bewust te eten. Nieuwe trends komen en 

gaan: we eten rauw, paleo, lokaal, broodvrij, noem maar op. Sommigen storten zich er vol over-

gave op, anderen raken verward en laten hun genot verstoren door de tegenstrijdige berichten 

en hypes. Dat laatste is zonde, want eten geeft ons boven alles energie en kracht. 

In dit omslagthema brengen we uiteenlopende ervaringen bijeen. We geven het woord aan 

schrijvers en lezers die bewuste keuzes maken in hun eetpatroon. Soms vanwege de effecten 

op hun gezondheid, het milieu en het klimaat, soms om een statement te maken over de onge-

lijkheid in de wereld of om dichter bij hun eigen spiritualiteit te komen. Samen vormen deze ver-

halen een divers en optimistisch menu. We wensen u veel leesplezier met de komende pagina’s 

en veel bewust genot bij uw volgende maaltijd! •

DOOR: DE REDACTIE

Eet wat u weet

OMSLAGTHEMA
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Gevoelens 
bestaan niet, maar ontstaan
We denken dat we logisch handelen, dat we rationele denkers zijn, 

maar niets is minder waar. Volgens emeritus hoogleraar immunologie 

Pierre Capel zijn we voornamelijk emotionele wezens. Wanneer we 

het over emoties en gevoelens hebben, kunnen we ze meestal precies 

omschrijven. Maar hoe ze ontstaan, waar ze vandaan komen en wat ze 

met ons doen, weten we vaak niet. Pierre Capel, die veel weet over het 

immuunsysteem, neemt ons mee in deze alles bepalende emoties.

DOOR: MARJO ZUIJLEN

Emoties zoals eenzaamheid, vreugde, 
angst en stress hebben een enorme 
impact op ons lijf. Maar wat zijn emoties? 
Volgens Carl Jung zijn emoties een 
natuurlijk verschijnsel en essentieel voor 
de menselijke overleving. Capel: ‘Ze zijn 
niet tastbaar of meetbaar, maar ze zijn 
wel reëel. In de interactie tussen mensen 
worden gevoelens gegenereerd en die 
hebben een enorme, sturende kracht. 
Denk aan partnerkeuze, seks en het 
hebben van kinderen. Dit zijn honderd 
procent emotionele gebeurtenissen’, zegt 
Capel, die jarenlang fundamenteel en 
moleculair biologisch onderzoek deed aan 
verschillende universiteiten.

Hij vervolgt: ‘Door het menselijk 
genoomproject weten we sinds het begin 
van deze eeuw hoe het DNA in elkaar zit. 
Maar hoe het wordt gebruikt en wat emo-
ties eigenlijk zijn, weten we vaak niet.’ Hij 

vertelt geamuseerd over dit thema, som-
mige zouden zeggen, met veel emotie. 

Het emotionele DNA
‘Omdat we gevoelens niet kunnen meten, 
zijn ze moeilijk te typeren en is het een 
beetje vaag. Wat we wel weten is dat in 
iedere cel van het lichaam exact hetzelfde 
DNA zit. Alleen wordt door verschillende 
lichaamsonderdelen dat DNA anders 
gebruikt. De nieren en de lever hebben 
zo ieder hun eigen functies. De nieren ge-
bruiken genen om nier te zijn en dat geldt 
net zo voor de lever die weer een andere 
combinatie aan genen gebruikt. Daar heb-
ben we een aan- uitknop voor. Een soort 
schakelaar in een cel die een gen aan of 
uit zet. In dat gebied van de schakelaars is 
er een enorme doorbraak geweest. Het is 
nu zo dat je kunt zien welke genen in een 
één cel aan staan en welke uit.’ Volgens 
Capel is ons DNA te vergelijken met 
een computer met 20.000 programma’s, 
waarvan je slechts bepaalde combinaties 
tegelijkertijd gebruikt. 

We spreken Capel vanwege zijn recent 
verschenen boek Het Emotionele DNA. 
Aan de hand van 154 wetenschappelijke 
publicaties legt de emeritus hoogleraar 

dit, voor velen ontastbare stukje van ons 
eigen lichaam, uit. We lezen dat positieve 
en negatieve emoties een onvoorstelbare 
werking hebben op het ontstaan van al-
lerlei ziekten. 

Capel: ‘Gevoelens draaien direct aan 
de knoppen van het DNA. Als je schrikt 
en bang bent omdat je bijvoorbeeld een 
beer tegenkomt, schiet je hartslag om-
hoog. De hormonen adrenaline en cortisol 
komen vrij, je begint te transpireren en er 
gebeurt nog veel meer in het lichaam. Díe 
reacties op een emotie kennen we. Maar 
waarom zou dat alleen voor angst gelden?’

 
Ratten
In Het Emotionele DNA lezen we dat 
het gebruik van meer dan tweehonderd 
genen verandert door eenzaamheid. 
‘We kunnen bij iemand die eenzaam 
is zien welke genen aan en welke uit 
staan. En dat zijn meer dan tweehonderd 
lichaamsfuncties die anders werken 
dan bij iemand die geen last heeft van 
deze emotie.’ Hij haalt een onderzoek 
aan waarbij ratten, dat zijn ongeveer net 
zulke sociale wezens als mensen, met 
tumoren zijn onderzocht. ‘Als je niets aan 
de situatie verandert, behalve dat je de 

‘Ons DNA is te vergelijken 
met een computer met 
20.000 programma’s.’

‘Hoe kun je je lichaam 
weer vertrouwen als je 

opgebrand bent?’
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worden gebouwd. Het gebeurde gewoon. 
Net zoals je je hand kunt sluiten en ope-
nen. Hoe zou je woorden gebruiken om 
dat uit te leggen? Hoe zou je beschrijven 
hoe je bewust kunt zijn? Of je eigen hart 
kunt laten kloppen? Je bent waarschijnlijk 
niet in staat het onder woorden te bren-
gen, maar je bent er zeker toe in staat.

Dus hier komt ons spel. We denken 
dat het enige dat we echt weten datgene is 
wat we onder woorden kunnen brengen. 

Laten we eens veronderstellen dat 
ik tot over mijn oren verliefd word op 
een jonge vrouw, en mijn vriend vraagt: 
‘Maar hou je echt van haar?’ Hoe zou ik 
dat bewijzen? Als ik welbespraakt ben – 
laten we zeggen: een dichter – zou ik de 
taal van de poëzie gebruiken om iedereen 
van de diepte van mijn gevoelens te 
overtuigen. Of misschien vervaardig 
ik de prachtigste liefdesbrieven die ooit 
zijn geschreven. Mijn vriend leest die en 
zegt: ‘Goed, ik ben overtuigd. Je houdt 
werkelijk van haar.’

Maar wat als ik niet welbespraakt ben? 
Wat als ik mijn gevoelens niet zo goed 
kan beschrijven? Ik zal het dan veel moei-
lijker vinden anderen te overtuigen.

Onze cultuur speelt een zeer overtui-
gend spel dat niets echt gebeurt als het 
niet in de krant verschijnt. Onze kinderen 
zijn het gevoel gaan krijgen dat ze niet 
echt bestaan tenzij ze hun naam in de 
krant zien. En de snelste manier om dat 
te bereiken is een misdaad plegen. Dan 
word je gefotografeerd, verschijn je voor 
de rechtbank en merkt iedereen je op. Het 
gebeurt pas als het wordt vastgelegd. Als 
je roept en je geen echo hoort, lijkt het 

alsof de kreet zich niet heeft voorgedaan, 
en dat is dan een echte frustratie voor 
ons. 

We horen graag echo’s – bijvoorbeeld 
door te zingen onder de douche, waar 
meer resonantie is. Of door een muziek-
instrument met een ingebouwde klank-
kast, zoals een cello of viool, te bespelen. 
Op dezelfde manier zegt de hersenschors 
van het menselijk brein ons wanneer we 
blij zijn, dat we blij zijn, en dat voorziet 
in een zekere weerklank. Als je blij bent 
en je weet het niet, wat heeft dat dan voor 
zin?

Ons zelfbewustzijn
Maar hierin schuilt het probleem. 
Verscheidene duizenden jaren geleden 
ontwikkelde de mens een systeem van 
zelfbewustzijn en kwamen we te weten 
dat we weten. Op dat punt in onze evolu-
tie hielden we op met vertrouwen op onze 
instincten. In plaats daarvan moesten we 
over alles nadenken en ons leven dwang 
opleggen op basis van overleg, woorden, 
symbolen, berekeningen enzovoort. 

En vervolgens begonnen we ons zor-
gen te maken. Wanneer je eenmaal over 
dingen gaat nadenken, maak je je zorgen 
of je wel genoeg hebt nagedacht. Heb je 
echt alle details in aanmerking geno-
men? Was elk feit goed beoordeeld? En 
hoe meer je erover nadenkt, hoe meer je 
beseft dat je onmogelijk alles in aanmer-
king zou kunnen nemen, omdat bij elke 
menselijke beslissing onmetelijk veel va-
riabelen meespelen. Dus raak je bezorgd. 
Dit is de tol die je betaalt voor weten dat 
je weet, voor het feit dat je kunt nadenken 

over nadenken, kunt voelen over voelen. 
Dus verkeer je in deze rare positie.

Dit reflectief bewustzijn kan een groot 
voordeel zijn, maar de negatieve kant is 
verschrikkelijk. We zijn ons bewust van 
de werkelijkheid en hebben symbolen die 
de werkelijkheid vertegenwoordigen; we 
hebben rijkdom en geld, dat een vorm van 
rijkdom vertegenwoordigt. Maar als je 
niet beseft dat het symbool ondergeschikt 
is, heeft het niet dezelfde waarde. 

Als je je bewust wordt van de illusie en 
begrijpt dat zwart wit omvat, het zelf de 
ander omvat, het leven de dood omvat (of 
eigenlijk, de dood het leven omvat), kun 
je jezelf beginnen te voelen. Je kunt dan 
voelen dat je niet slechts een vreemde-
ling bent in de wereld, dat je niet iets bent 
wat hier op proef is, dat je niet in wezen 
een soort toevalstreffer bent. Wat je in 
essentie bent – diep, diep, en ver, ver 

‘Als je in een hindoe-
cultuur tegen je 
vrienden vertelt: 
‘Hé, ik ben God!’, 

zullen ze je niet voor 
krankzinnig 

uitmaken als wel 
feliciteren.’

Maar als je in een hindoe-cultuur leeft en 
plotseling tegen je vrienden vertelt: ‘Hé, 
ik ben God!’, zullen ze je niet zozeer voor 
krankzinnig uitmaken als wel feliciteren. 
‘Proficiat! Je bent er eindelijk achter!’ 
Omdat de hindoe-opvatting van God niet 
autocratisch is. 

Woordenspel 
Toen ik nog een kind was stelde ik, 
zoals de meeste kinderen, mijn moeder 
geregeld allerlei belachelijke vragen. 
Uiteindelijk werd ze het beantwoorden 
ervan dan beu en reageerde: ‘Lieverd, er 
zijn een paar dingen die we gewoon niet 

mogen weten.’ 
En ik vroeg dan: ‘Zullen we het ooit 

weten?’ 
‘Natuurlijk’, zei ze. ‘Wanneer we 

doodgaan en naar de hemel gaan, zal God 
ons alles uitleggen.’ 

Dus stelde ik me voor dat we in de he-
mel – vooral op regenachtige middagen – 
met z’n allen rond de genadetroon zouden 
zitten en vragen zouden stellen. ‘Hemelse 
Vader, waarom zijn bladeren groen?’ En 
hij zou zeggen: ‘Chlorofyl.’ En wij: ‘O.’ 

Maar als je God, in het universum 
van de hindoes, zou vragen waarom hij 
de bergen had gemaakt, zou hij enkel 

zeggen: ‘Nou, dat deed ik gewoon.’ Dat 
zou hij zeggen omdat er geen woorden 
zijn om te beschrijven hoe de bergen zijn 
gemaakt. 

Woorden kunnen evenmin uitdrukken 
hoe bergen zijn gemaakt als jij met een 
vork de oceaan leeg kunt drinken. Een 
vork is bruikbaar om in een stuk vlees 
te steken en het op te eten, maar niet 
geschikt om de oceaan leeg te drinken. Je 
zou het kúnnen, maar het zou miljoenen 
jaren duren en je zou je gruwelijk gaan 
vervelen. Net zoals je je zou gaan verve-
len bij een beschrijving van bergen bou-
wen, omdat de bergen niet met woorden 

Over Alan Watts 
Alan Watts (1915-1973) was een Engelse filosoof 
en hoogleraar godsdienstwetenschappen. Hij 
geldt als een van de eerste Westerse geleerden 
die zich verdiepten in het boeddhisme en het 
taoïsme. Zo leverde hij een belangrijke bijdrage 
aan de introductie en popularisering van 
Oosterse filosofie in de Westerse wereld.

Als tiener ontdekte Watts het boeddhisme 
en begon hij met mediteren. In 1938 verhuisde 
hij naar New York, waar hij anglicaans priester 
werd. Na zijn verhuizing naar Californië in 
1950 verdiepte hij zich meer in de Aziatische 
cultuur. In 1957 verscheen zijn boek, The way of 
zen, waarin hij concepten uit het boeddhisme 
omschreef. Dankzij de opkomende interesse in 
alternatieve opvattingen over zingeving, na de 
afbrokkeling van de kerk, werd het boek een 
bestseller. 

Niet veel later beargumenteerde Watts dat het boeddhisme beter gezien kan worden als 
psychotherapie dan als religie. Een religieuze kijk op de wereld – of die nu zijn basis had in het 
christendom, de islam, het boeddhisme, of wat dan ook – vond hij te streng en teveel gericht 
op schuld. Hij richtte zich aan het einde van zijn leven meer op ecologisch bewustzijn. 

Watts verbond zich aan diverse universiteiten, presenteerde een populair radioprogramma 
en hield ontelbaar veel lezingen. Hij schreef talloze boeken, waarvan sommige zijn vertaald, 
zoals Word wat je bent, Zelfkennis: Het laatste taboe en Lof der onzekerheid. De pas 
verschenen bundel, Weg van het denken, brengt een aantal van zijn beste teksten.  
| DE REDACTIE
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BEELDVERHAAL

Marlou Nijpels is architectuur- en inte-
rieurfotograaf met een voorliefde voor 
oude, vervallen gebouwen. Ze is altijd op 
zoek naar nieuwe uitdagingen om verras-
sende en unieke beelden te creëren die de 
observator uitnodigen langer te kijken.

Zes jaar geleden bezocht ze haar eerste 
verlaten gebouw. Sindsdien is het haar 
hobby en passie. Met name buiten Ne-
derland, in België en Duitsland zijn veel 
locaties te vinden. Maar Nijpels’ werk 
wordt ook gemaakt in onder andere Italië, 
Griekenland, Bulgarije en Polen.

Nijpels: ‘De drang om steeds mooiere 
gebouwen te bezoeken is erg verslavend. 
Maar de spanning die het met zich mee-
brengt is niet voor iedereen weggelegd. 
Wanneer je in het donker aankomt bij een 
gebouw en probeert ongezien binnen te 
komen, gaat je hart steeds sneller klop-
pen. Met het nodige klim- en klauterwerk 
moet je snel een weg naar binnen zien 
te vinden zonder de ingang te forceren. 
Aangezien je illegaal een gevaarlijk 
gebouw betreedt dat op instorten staat, 
brengt het werk risico’s met zich mee. In 
het ergste geval kun je zelfs gearresteerd 
worden en een flinke boete krijgen.’ •

Urban 
exploring

Nijpels: ‘Het gevoel dat je krijgt wanneer 
je een gebouw binnenstapt – waar 
letterlijk de tijd heeft stilgestaan – vind 
ik fantastisch. Ik geniet er enorm van 
om rond te dwalen in de immens grote 
gebouwen en zo een kijkje te nemen 
in het verleden. Iedere kamer is een 
verrassing; je weet nooit wat je gaat 
aantreffen. Aan de achtergelaten spullen 
kun je niet alleen zien hoe de bewoners 
leefden, maar vaak vertellen ze ook 
waarom het gebouw eenzaam en alleen 
is achtergelaten.’

Meer zien van Marlou Nijpels – 
Colourbex kan op www.colourbex.nl.
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OMSLAGTHEMA INTERVIEW

Annemiek Schrijver schrijft columns en boeken, maar vooral: ze interviewt. Op radio en tv. Voor 

de KRO-NCRV presenteert ze wekelijks op NPO 2 De Verwondering, zondagochtendgesprekken 

vol levensvragen, en op dinsdag Mijn Pelgrimspad. Op Facebook loopt de serie Al uw Levens-

vragen in vijf minuten. Daarnaast is deze energieke journaliste zondags te horen op Radio 5 met  

Zin in Weekend en ze is hoofdredacteur van het tijdschrift De Verwondering. We gingen op  

bezoek bij deze wonderlijke vrouw om de rollen een keer om te draaien en háár te interviewen.

‘Het is hier in de hal een beetje lawaaiig. 
Zullen we anders naar een leegstaand 
kamertje gaan? Het is niet groot maar wel 
rustig.’ We verhuizen naar een mooi, in-
derdaad niet al te groot, glazen hok op de 
derde etage van het KRO-NCRV gebouw 
in Hilversum. Het eerste wat mijn 52-ja-
rige gastvrouw doet is haar fraai-gehakte 
schoenen uitschoppen. Zo, dat lucht op. 
Ik merk dat ik iets conservatiever ben wat 
betreft het uitdoen van kledingstukken 
tijdens onze eerste date, dus ik houd de 
mijne maar aan.

Knel
Beknelling is haar allergie. Dat geldt niet 
alleen voor haar mooie schoenen, maar 
ook voor sociale regels. ‘Als kind zei ik 
per ongeluk: “ik moet naar een karwei-
tje”, als het om een partijtje ging. Als iets 
“hoort” dan zie ik het vaak niet zitten. Ik 
voel me goed in eenzaamheid en dat dat 
over het algemeen betwijfeld wordt, daar 

moet ik me helemaal niets van aantrek-
ken.’ 

Ze praat bijna therapeutisch over zich-
zelf. Zonder direct Jung en Freud erbij te 
halen, is de oorsprong van dit gedrag wel 
eenvoudig terug te voeren op haar jeugd. 
‘Ik ben opgegroeid in een nogal strikte 
kerkgemeenschap, waar je eigen gevoe-
lens niet belangrijk waren, je je niet moest 
aanstellen, de neuzen dezelfde kant op 
moesten staan. Dat blijft een oude stem 
in mij. En in het dagelijkse leven zijn er 
veel mensen om ons heen die er nog altijd 
zo over denken, al dat sociaalwenselijke. 
Ja, ik ben allergisch voor die schijnzorg, 
schijnbetrokkenheid en schijnverbinding.’

Welbeschouwd is het een wonder dat 
het ‘goed’ is gekomen met Annemiek 
Schrijver. Dat geeft mij voldoende moed 
om gelijk de hamvraag te stellen: wat is 
voor haar een wonder? ‘Dat is wel een 
heel brede vraag’, zegt ze al peinzend. 
‘Soms denk ik: ik heb geen tijd om te 

DOOR: BRIAN DE MELLO

werken, want ik leef om de wonderen 
te ontvangen. Dat is zo’n dagtaak dat ik 
eigenlijk niet hier op kantoor moet zitten. 
Zo, we zijn eruit. Interview klaar.’ We 
laten de glazen wanden trillen van het 
lachen.

Verborgen geschenk
‘Ik heb het gevoel dat alles wat op ons 
pad komt ons iets wil zeggen. Het enige 
wat ik te doen heb is me afvragen: wat? 
Wat wil het zeggen? Wat is dit nu weer 
voor wonderschone ontmoeting?’ Dat 
klinkt aannemelijk, en als gesprekspart-
ner voel ik me gevleid, maar geef eens 
een voorbeeld. ‘We zijn net weer begon-
nen met opnames voor De Verwondering 
en onze eerste gast is schrijver Arthur Ja-
pin. Dat was een bijzondere ontmoeting. 
Waarom troost die man mij zo, vroeg 
ik me de hele tijd af. Dan ben ik dus 
twee uur lang bezig met dat wonderlijke 
waarom: waarom ik me zo verbonden 

‘Ik neem mezelf waar 
in verwondering’
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voel met hem. Hoe kan het dat hij me zo’n 
vertrouwd gevoel geeft, waar ik jaren op 
kan teren? Ik zou mijn agenda graag iets 
minder vol willen hebben om alleen maar 
neer te kunnen zitten bij zo’n wonder.’

Ik graaf samen met haar nog wat die-
per door op het mirakel dat zich kennelijk 
bij haar voltrekt in aanwezigheid van 

Japin. ‘Om tot creativiteit te komen zul je 
jezelf goed moeten kennen, om te weten 
wat voor jou de ideale omstandigheden 
zijn. Net als bij Japin geldt voor mij dat 
ik me terug moet kunnen trekken in alle 
rust. Misschien ook omdat de dagelijkse 
omgeving zo overdreven aanwezig is 
voor sommige poreuze types.’ En dan zijn 

we weer bij het begin van het verhaal. 
‘Misschien ken je dat, als je iets wilt 
maken of schrijven. Dan zie ik mezelf 
een omtrekkende beweging maken, de 
afwas doen of in de tuin wroeten, en dan 
blijkt dat het verhaal ondertussen wordt 
“geboren”. Ik neem mezelf dan waar, vol 
verwondering.’

‘Zelfs al is iets niet  
zogenaamd “positief”,  

ik wil er vol vreugde  
naar kijken.’

interviewbeeldverhaal

boekfragmentachtergrond

omslagthemaonderstroom

Het blad is in 1995 voor de eerste 
keer verschenen en heette toen 
nog ‘Ode’. In 2013 is het blad van 
naam veranderd: The Optimist.  
Sinds 2016 is het tijdschrift 
ondergebracht bij de vernieuwde 
redactie van uitgeverij The Optimist 
in Den Haag.
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The Optimist streeft ernaar mensen in 
beweging te houden of te krijgen. Dit 
doen we door praktische handvatten 
te benoemen waar mensen mee 
aan de slag kunnen. Zodat ze na het 
lezen van het blad of het bekijken van 
de website ook iets gaan doen met 
de opgedane kennis. Kernbegrippen 
van onze inhoud zijn: verbonden, 
vreedzaam, krachtig, eerlijk, schoon 
en gezond.



Daily & social media
The Optimist heeft vele volgers. Die 
ontvangen meerdere keren per week 
gratis onze digitale nieuwsbrief, 
The Optimist Daily. Hierin belichten 
wij positieve nieuwsberichten, 
hoopgevende ontwikkelingen 
en opmerkelijke weetjes over 
gezondheid, milieu en maatschappij. 
 
Onze Facebookpagina is voor veel 
bezoekers zowel een rustpunt  
als een bron van inspiratie in de 
dagelijkse digitale hectiek. Een plek 
waar interactie plaatsvindt met  
The Optimist community en waar 
kennis, gedachten en ervaringen 
worden gedeeld. En geliket!
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‘Na mijn scheiding besloot ik om bewust voor mijzelf te kiezen. 
In mijn zoektocht naar wat ik nu eigenlijk wilde, kwam ik in 
aanraking met mensen die mij een reading of healing gaven. 
Dat maakte enorm indruk op mij. Ik werd geïnspireerd om een 
open les te volgen bij het CICO in Utrecht, het centrum voor 
intuïtieve ontwikkeling. Die les voelde als thuiskomen. Vervol-
gens volgde ik daar een opleiding om vakmatig om te leren gaan 
met reading en healing. 

Ik had een heel actief leven als muziekleraar. Ik gaf gitaar-
les. Maar ik ben een andere weg ingeslagen. Nu heb ik mijn 
eigen healingpraktijk, Xijan. In mijn praktijk ondersteun ik 
mensen bij hun genezingsproces met behulp van bioresonantie, 
verzamelpuntcorrectie en aurahealing. Daarom heb ik ook voor 
de naam Xijan gekozen, wat wederzijdse beïnvloeding bete-
kent. Daar gaat healing om voor mij. Als je iemand een healing 
geeft, geef je jezelf ook een healing. Als er iets met mijn cliënt 
gebeurt, gebeurt er ook iets met mij. Dat is onvermijdelijk. 

Tijdens mijn werkzaamheden als healer maakte ik kennis 
met wat toen nog de GNM (Germanische Neue Medizin) heette. 
GNM omvat vijf biologische natuurwetten, opgesteld door wij-
len dokter Hamer, een Duitse internist. Deze wetten beschrijven 
dat er in ieder lichaam biologische programma’s zijn ingesteld. 
Deze programma’s zijn er zodat een lichaam kan overleven. 
Volgens de vijf biologische natuurwetten zijn ziekten onderdeel 
van zo’n biologisch programma. Hamer maakte tijdens zijn 
loopbaan de link tussen hoog dramatische gebeurtenissen en 
het ontstaan van celvermeerdering in ons lichaam. Zijn vijf wet-
ten vertellen dat er in ons lichaam een biologisch programma 
in werking treedt zodra we een onverwachte, choquerende 
gebeurtenis beleven. De aard van het conflict bepaalt in welk 
orgaan er celvermeerdering optreedt. Celvermeerdering na een 
dramatische gebeurtenis wordt in een ziekenhuis geïnterpre-
teerd als levensbedreigend. Maar volgens de wetten van Hamer 
is het een biologische reactie die ons lichaam zelf kan oplossen. 
Wanneer we de dramatische gebeurtenis oplossen, zorgt ons 
lichaam er zelf voor dat overmatige cellen worden afgebroken. 
Dit is een natuurlijk, biologisch proces. Er kan dus celopbouw 
of celafbouw plaatsvinden: het lichaam reageert op situaties 
door cellen op of af te bouwen, om zo efficiënter te functione-
ren en de overlevingskansen te bevorderen. Hierbij is wat wij 
ziekte noemen juist een teken van lichamelijk herstelt. Hamers 
bevindingen zijn bepalend geweest voor mijn leven. De vijf 
biologische natuurwetten pas ik toe in mijn praktijk en zijn het 
uitgangspunt van de ondersteuning die ik mijn cliënten geef. 
Volgens de natuurwetten van Hamer is bang worden het groot-
ste gevaar. Mensen die in mijn praktijk komen laat ik kennisma-
ken met de biologische wetten, zodat ze begrijpen wat er speelt 
in hun lichaam. Dit voorkomt dat ze bang worden en dat ze gaan 
geloven in de genezingskracht van hun eigen lichaam. 

Om mensen te healen gebruik ik energie. Ik zorg ervoor dat 
ze weer in verbinding komen met de aarde, dat heet ook wel 

gronden. Soms hoef ik alleen maar naast een cliënt te zit-
ten om zo de energie te laten stromen. Maar dit kan ook met 
apparatuur, bijvoorbeeld bij bioresonantietherapie. Hierbij 
wordt iemand aangesloten op een apparaat die lichaamseigen 
frequenties doorgeeft zodat het lichaam zijn eigen natuurlijke 
frequenties weer aanneemt. Sinds kort heb ik een bodyscan. 
Hiermee wordt de energie in het lichaam gemeten. Aan de 
hand van deze metingen kan ik aflezen wat 
er precies speelt in het lichaam en waar 
de storing in frequenties vandaan komt. 
Welke vorm van behandeling ik gebruik 
hangt af van de persoon zelf, ik kijk 
altijd wat het beste is voor degene die bij 
mij langskomt.’ | OPGETEKEND DOOR 
LAURA BOETERS

LEZER IN BEELD

Dick Kam, 66 jaar, Amstelveen, abonnee sinds 2002

‘Bij healing gaat het om  
wederzijdse beïnvloeding’

Wilt u op 
deze pagina staan 
met uw verhaal? 

Laat het ons 
weten! redactie@

theoptimist.nl 
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Happy Spirit Days
Festival om blij van te worden: 

ONDERSTROOM ZINGEVING

Voor het tweede jaar op rij vinden in  
Blaricum de Happy Spirit Days plaats. 
Na het succes van vorig jaar besloot 
initiatiefneemster Carla Begeer om een 
nieuwe editie op poten te zetten van dit 
festival waar yoga, meditatie, mindful-
ness, ontspanning en spiritualiteit  
centraal staan. Op vrijdag 15, zaterdag 
16 en zondag 17 juni 2018 vindt het eve-

nement wederom plaats op een sfeervolle 
boerderij te Blaricum. 

De charmante en kleinschalige opzet 
van het festival houdt Begeer ook deze 
keer nauwlettend in de gaten. ‘Het aantal 
beschikbare tickets per dag is beperkt, zo-
dat het intieme karakter behouden blijft’, 
zegt de Blaricumse desgevraagd. Het 
programma biedt volgens haar wederom 
‘wijze woorden, swingende sessies en 
life-changing workshops’. In de entree-
prijs is deelname aan drie workshops 
inbegrepen. Deze worden gegeven door 
een keur aan bekende en minder bekende 
sprekers, die expertise hebben op ver-
schillende spirituele gebieden.

Wilt u twee toegangskaarten  
winnen?
Wij mogen een van onze lezers blij maken met 
twee gratis toegangskaarten voor de Happy 
Spirit Days. Het enige wat u moet doen om kans 
hierop te maken, is ons een berichtje sturen 
waarin u in maximaal drie regels beschrijft wat 
u verwacht te ervaren tijdens het festival. Een 
deskundige jury buigt zich over de inzendingen 
en de ‘happy’ winnaar ontvangt tijdig bericht 
per e-mail of telefoon. U kunt uw inzending tot 
5 juni 2018 mailen naar redactie@theoptimist.nl. 
Vermeldt u s.v.p. in de onderwerpregel ‘Happy 
Spirit Days’.

Zo is er bijvoorbeeld een sessie van 
reïncarnatietherapeut Maarten Oversier. 
Met 22 jaar ervaring en zo’n 10.000 ses-
sies met cliënten is hij een deskundige op 
zijn gebied. Oversier leerde onder leiding 
van Indiaanse stamoudsten en medicijn-
mannen in Noord-Amerika over het 
belang van het werken met de voorouders 
en het uitdragen van deze kennis in de 
huidige tijd van immense veranderingen.

Of wat te denken van de van oorsprong 
Syrische Elia Field. Hij reisde de hele we-
reld over, leefde in een klooster en kwam 
uiteindelijk tot rust in Nederland, waar 
hij al meer dan twintig jaar woont. Field 
is helderziend en heldervoelend, wat van 
pas komt in zijn werk als klankschalen-
healer. Hij voelt moeiteloos aan wat een 
lichaam nodig heeft en brengt het met de 
klankresonantie weer in balans.

Ook sommige sprekers die vorig jaar 
aanwezig waren komen tijdens deze 
Happy Spirit Days spreken, zoals mind-
fulness-expert en psycholoog Marnix van 
Rossum. Hij woonde zes jaar in kloosters 
en meditatiecentra in Azië, waaronder 
enige tijd als monnik. Van Rossum deed 
onderzoek naar de verschillende vormen 
van Vipassana meditatie en biedt een 
frisse blik op hoe mindfulness volgens de 
Boeddha is bedoeld. Zijn onlangs uitge-
geven boek Mindfulness uit Azië – waarin 
hij verschillende meditatiestromingen 
vergelijkt en tips geeft over waar die te 
beoefenen – is nu al een succes.

Het festival is van vrijdag 15 tot en 
met zondag 17 juni 2018 geopend van 
10.00 tot 19.00 uur. Om het kleinschalige 
karakter te waarborgen zijn er per dag 
niet meer dan 200 kaarten beschikbaar. 
Elk ticket is zoals gezegd inclusief drie 
workshops naar keuze. | BRIAN DE MELLO

Meer informatie & tickets:  
www.happyspiritdays.nl

OOK DIT JAAR IS OLANDE ANANDA AANWEZIG  

TIJDENS DE HAPPY SPIRIT DAYS. 
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Plastic 
soep
Dit is de oplossing
China kondigde in 2017 tot grote schrik van 

recyclebedrijven en milieuorganisaties aan 

dat er vanaf 1 januari 2018 een importverbod 

op plasticafval zou zijn. Waar moeten we dan 

heen met het Nederlandse plastic? En hoe zit 

het met het milieu? Gaat Nederland nog meer 

bijdragen aan de plastic soep? Welnee. Er zijn 

inmiddels al tal van oplossingen beschikbaar.

DOOR: LAURA BOETERS

Als eerste wordt er wereldwijd gewerkt 
aan het afvangen van plastic dat on-
verhoopt toch in zee is gekomen. In 
Nederland hebben we de Delftse student 
Boyan Slat. Hij werkt sinds 2012 met man 
en macht aan ‘zijn oplossing’ om plastic 
uit zee te vissen. Elders zijn er mensen 
met vergelijkbare plannen, maar andere 
methodes. Toch zijn er ook tegengeluiden. 
Het idee van Boyat c.s. zou dweilen met 
de kraan open zijn. Maar waar zit die 
kraan nu precies en met welke oplossin-
gen draaien we hem dicht? 

De kraan
De plastic soep bestaat voor het grootste 
gedeelte uit zwerfafval van het land. Dit 
zwerfafval is voornamelijk plastic dat is 
gemaakt voor eenmalig gebruik. Dat is 
dus waar de kraan zit. Maar het dicht-
draaien van de kraan is een complexer 
vraagstuk. Wat moet er gebeuren om die 
dicht te krijgen? Hierover spreken we 
Harmen Spek, Innovation & Solution 
Manager bij de Plastic Soup Foundation. 

Spek: ‘Slat ontwierp in 2012 een 
drijvende installatie om oceanen te 
ontdoen van plastic afval. Inmiddels is 
dat ontwerp doorontwikkeld en helemaal 
klaar om geproduceerd te worden. Met 
zijn uitvinding ‘The Ocean Cleanup’ 
zette Slat de plastic soep wereldwijd op 
de kaart. Deze aandacht is zeer waardevol 
geweest, maar de Plastic Soup Foun-
dation kijkt met andere ogen naar het 
probleem. Wat The Ocean Cleanup doet, 
vind ik buitengewoon knap. Boyan moet 
echt zijn ding blijven doen – en hij gaat 
geheid plastic afvangen op de oceanen – 
maar voor onze missie is dat te complex. 
Plastic opruimen bij het eindstation is niet 
zoals wij het probleem aan willen vliegen. 
Wij zijn ervan overtuigd dat een enorme 
reductie in het gebruik van eenmalige 
plasticproducten het enige is dat helpt.’

Hoewel reductie van plastic een mooi 
idee is, is onze maatschappij wel erg af-
hankelijk van plastic geworden. Is er nog 
wel een weg terug? We vragen het Nico 
Osse. Osse is ondernemer en heeft een 
nieuw soort plastic uitgevonden: Hem-
Cell. Hij ontwikkelde dit revolutionaire 
type plastic dat niet alleen biologisch 
afbreekbaar is, maar ook composteerbaar. 
Osse: ‘Ik denk dat we best een beetje 

minder plastic kunnen gaan gebruiken. 
Maar het is in onze huidige maatschappij 
ondenkbaar om plasticloos te gaan leven. 
Plastic is een materiaal met enorm veel 
voordelen. Het is goedkoop, buigzaam 
en toch hard, water- en winddicht en heel 
duurzaam. Die kwaliteiten vinden we in 
geen enkel ander materiaal. In plaats van 
plastic als materiaal in zijn geheel af te 
schrijven, is het slimmer om plastic zelf 
composteerbaar te maken. Met HemCell 
is dat nu gelukt. We hebben een plastic 
ontwikkeld dat binnen drie tot zes maan-
den, afhankelijk van het product, onder 
invloed van warmte en vocht, vergaat tot 
de basisstoffen water en koolstof en com-
post. Dat betekent dat plastic niet meer 
gerecycled of verbrand hoeft te worden 
maar simpelweg, net als de blaadjes aan 
de bomen, vergaat en verdwijnt en voe-
ding biedt voor nieuwe planten en bomen. 
Echt cradle to cradle dus.’

opzichten zelfs een beter plastic is dan de 
traditionele aardolieplastics. Omdat het 
bovendien composteerbaar is, heeft het 
ook toepassingen die aardolieplastic niet 
kan hebben. Denk bijvoorbeeld eens aan 
de glastuinbouw. Daar worden plantjes 
regelmatig omgepoot. Die plastic potten 
gaan na gebruik bij het afval. Nu kunnen 
de planten gewoon steeds doorgepot 
worden. Het HemCell bio plastic breekt 
af en is zelfs een voedingsbodem voor 
het plantje.’ Hakkenbroek wijst naar een 
klein palmboompje op zijn kantoor. ‘Deze 
plant staat niet in de aarde. Hij staat in 
pure HemCell korrels. Ik geef hem af en 
toe water en verder niets.’

Plastic onderscheppen  
Op zee is de problematiek het grootst. 
Want hoe langer plastic in de oceanen 
drijft, hoe kleiner de deeltjes worden. 
Corrosie als gevolg van golfslag en 
zonlicht breekt één stuk plastic af in 
ontelbare microplasticdeeltjes. Sinds haar 
oprichting in 2011 stimuleert Plastic Soup 
Foundation daarom innovatieve oplos-
singen die helpen om de plastic soep aan 
de bron te bestrijden. Spek: ‘Wij zorgen 
liever dat plastic überhaupt niet in het 
water belandt. Het vangen van plastic op 
zee kan best synchroon lopen met het re-
duceren van eenmalige plastic producten. 
Maar er is veel eerder in de levensloop 
van plastic al actie nodig.’ 

Osse is bekend met dit probleem. ‘We 
hebben helaas geen goede definitie van 
wat biologisch afbreekbaar (degradeer-
baar) plastic is. Alles wat composteerbaar 
is, is bio degradeerbaar, maar niet alles 
wat biodegradeerbaar is, is composteer-
baar. Kernafval of steen is in principe 
ook bio degradeerbaar, als je maar geduld 
hebt. Op dit moment is het zo dat als plas-
tic vergaat tot deeltjes van twee bij twee 
millimeter, we het biologisch afbreekbaar 
noemen. Microplastic is volgens die de-
finitie dus biologisch afgebroken plastic. 
Daarom is het ook zo belangrijk dat we 
het niet meer hebben over biologisch 
afbreekbaar maar over composteerbaar 
plastic.’

Een project dat het niet-compos-
teerbaar plastic opvangt is The Great 
Bubble Barrier. Elk jaar wordt de Plastic 
Soup Terrine uitgereikt aan iemand uit 

‘Het is belangrijk  
dat we het niet meer 

hebben over biologisch 
afbreekbaar maar over  

composteerbaar 
plastic.’

Fred Hakkenbroek, ook van HemCell, 
licht toe hoe dat mogelijk is. ‘In India 
worden bepaalde palmbomen gekweekt 
voor hun noten. De bladeren van die 
bomen waren tot voor kort agrarisch 
afval. Ze bleven op het land liggen of 
werden verbrand. Maar deze bladeren 
zijn heel nuttig. We hebben een techniek 
ontwikkeld waarbij we deze palmblade-
ren bewerken tot een honderd procent bio 
plastic. Omdat het verzamel – en trans-
portnetwerk rond die bomen al bestaat, 
hoeven we geen nieuwe industrie op te 
tuigen. Ook hoeft er geen regenwoud te 
worden gekapt. We gebruiken simpel-
weg een afvalproduct van een andere 
industrie voor iets nuttigs. Het leuke van 
HemCell plastic is dat het in heel veel 
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het bedrijfsleven die zich op bijzondere 
wijze inzet voor de strijd tegen de plastic 
soep. In 2017 ging de Terrine naar de 
bedenkers van The Great Bubble Bar-
rier. Dit project pakt het probleem van 
plasticvervuiling in oceanen dicht bij de 
bron aan, in onze grachten, kanalen en 
rivieren. Anne Marieke Eveleens, Francis 
Zoet en Saskia Studer ontwikkelden een 
bellenscherm waarmee afval uit het water 
naar de kant van de rivier wordt geleid. 
Het bellenscherm wordt gecreëerd door 
lucht te pompen door een buis met gaat-
jes, gelegen op de bodem van het water. 
De bellen veroorzaken een opwaartse 
stroming die afval naar de oppervlakte 
van het water brengt. Turbulentie stopt 
het afval vervolgens in zijn weg naar zee 
en het verzamelt zich aan de kant van de 
rivier. De Bubble Barrier vormt een bar-
rière voor plastic maar vormt geen hinder 
voor scheepvaart, laat vissen ongehinderd 
passeren en zorgt voor beluchting van het 
water waardoor het ecosysteem gezonder 
wordt. ‘The Great Bubble Barrier heeft 
een pilot gehad in de IJssel, bij Kampen. 
Het was een soort wedstrijd waar de 
dames aan meededen en duurde twee we-
ken. De data wordt nu geanalyseerd, maar 
ik heb al gehoord dat ze ook veel kleine 
stukjes plastic hebben afgevangen. Dat is 
heel bijzonder’, licht Spek toe. 

Economische kans
The Ocean Cleanup en The Great Bubble 
Barrier laten zien dat de plastic soep een 
belangrijke economische kans biedt. Een 
ander innovatief bedrijf dat deze kans 

drijf’ ter wereld. Hun doel is het reali-
seren van plasticvrije wateren. Daarom 
vissen ze, net als andere ondernemers, 
naar afvalplastic in het water. Maar waar 
anderen dit plastic vervolgens aanbie-
den aan recyclebedrijven, bouwt Plastic 
Whale vervolgens een prachtige design-
sloep. De grondstof voor zo’n boot zou 
normaal enkele duizenden euro’s kosten. 
Plastic Whale vist het gratis op. Natuur-
lijk is ook de boot waarmee naar plastic 
wordt gevist van dit gerecycelde plastic 
gebouwd.

Circulariteit
Onze plastic afvalstroom is Nederland 
druk met circulaire economie. Op 15 
januari 2018 werd de transitieagenda 
voor het Grondstoffenakkoord gepresen-
teerd. Deze agenda maakt deel uit van de 
plannen voor een duurzame, circulaire 
economie in Nederland in 2050. Volgens 
de agenda moeten we alle grondstoffen 
– en dus ook plastics – zo veel mogelijk 
in de kringloop houden door hergebruik 
en recycling. Volgens Spek is dit goed 
nieuws, maar moeten we het ook in per-
spectief zien: ‘In Nederland hebben we 
een systeem ingericht waardoor we altijd 
goed van ons afval afkomen. We kunnen 
aardig wat recyclen en zijn goed geweest 
in exporteren, maar we hebben ook 
ongelofelijk veel verbrandingsinstallaties. 
Er zijn heel veel partijen die verbranding 
van materiaal niet goed vinden. Maar ik 
denk wel dat als we die verbrandingsin-
stallaties niet hadden gehad, wij hier hele 
andere problemen gehad zouden hebben.’ 

Naast een afvaloverschot zitten er nog 
meer haken en ogen aan een circulaire 
economie. ‘Sommige producten zitten 
zo ingewikkeld in elkaar – met bijvoor-
beeld multi layered folies – dat je ze 
economisch gezien nooit uit elkaar kunt 
krijgen. Het recyclen van deze producten 
is complex en dus te duur. Voordat er 
optimaal gerecycled kan worden moet 
er op de tekentafel al rekening gehouden 
worden met het recyclen van het product.’

Nico Osse reageert: ‘Natuurlijk is het 
belangrijk om het bestaande plastic uit het 
water te verwijderen. Maar daarna moet 
je ook nog iets met het materiaal doen. 
Een boot maken kan vaak alleen als er 
heel veel selectie is geweest in de plastics. 
Als je allerlei verschillende soorten 
plastic bij elkaar gooit, hou je een brei 

Zelf doen voor consumenten
Hoewel Nederland gezien kan worden als 
koploper op het gebied van techniek en 
innovaties die plastic vervuiling tegengaan, 
kunnen we toch nog een voorbeeld nemen 
aan andere landen. Zo besloot het Verenigd 
Koninkrijk begin 2018 microplastics uit 
verzorgingsproducten te bannen. Fabrikanten 
mogen geen microplastics meer toevoegen 
aan hun producten en vanaf juli geldt er een 
verbod op de verkoop van producten met de 
microplastics.

Ook op het gebied van statiegeld nemen 
andere landen uit de EU het voortouw. Zo 
hebben Noorwegen en Zweden statiegeld 
ook succesvol doorgevoerd op de kleine 
frisdankflesjes- en blikjes. Maar waarom kan 
het daar wel en hier nog niet? De milieuheffing 
die de overheden van deze landen bovenop 
het statiegeld gooiden was voor supermarkten 
en frisdrankproducenten reden om overstag 
te gaan. Hoe meer flessen, flesjes en blikjes 
er weer worden ingeleverd, hoe lager de 
milieuheffing die betaald moet worden.

Een andere plaats waar de consument 
zelf plastic kan onderscheppen is in de 
wasmachine. Het wassen van synthetische 
kleding zorgt namelijk voor een grote 
afvoer van microplastics. Zo geeft een paar 
nylonsokken 136 duizend microvezels af per 
wasbeurt. Voor een fleecevest is dit zelfs 1 
miljoen microvezels. De Duitsers Alexander 
Nolte en Olivier Spies pakken dit probleem aan 
met het ontwerp van een speciale waszak, 
Guppy Friend. De zak zorgt dat 99 procent van 
de microvezels uit de synthetische kleding die 
in de zak zitten niet worden afgevoerd naar het 
riool. De waszak is gemaakt van een duurzame 
nylonsoort en geeft zelf geen microvezels af.

over van een heel lage kwaliteit. De multi 
layered plastics vormen inderdaad een 
groot probleem. Dit type plastic bestaat 
uit verschillende soorten plastic, die in 
laagjes met elkaar versmolten zijn. Als je 
dat plastic opvist en omsmelt, krijg je dus 
die lage kwaliteit plastic. Dit soort plastic 
wordt dus ook nauwelijks industrieel 
benut. Meestal gaat het direct de verbran-
dingsoven in. Het is daarom belangrijk 
ook dit type plastic zinnig te benutten. 
Dat kan bijvoorbeeld met ResoCell. Door 
HemCell en gerecycled plastic met elkaar 
te vermengen krijg je een betere kwaliteit 
niet afbreekbare plastic. Dit type is niet 
meer composteerbaar, maar zou wel heel 
goed werken als materiaal voor kratten, 
winkelwagentjes en andere producten 
die langdurig door één afnemer gebruikt 
worden.’

Een honderd procent circulaire eco-
nomie is volgens Spek niet genoeg om 
een eind te maken aan de plastic soep: 
‘Ook al houd je plastic in omloop, je hebt 
altijd lekkage. Het maakt niet uit of je 
producten maakt van nieuw of gerecycled 
plastic, er belanden altijd materialen in 
het milieu. Je kunt zelfs stellen dat hoe 
meer vervoersbewegingen en verhande-
lingen van plastic er zijn, hoe groter de 
kans op lekkage is. Recycling is daarom 
niet de oplossing. Als we echt iets aan 
de plastic soep willen doen, zullen we 
radicaal af moeten stappen van onze 
plasticverslaving en op zoek moeten gaan 
naar ‘Plastic Soep Proof’-alternatieven 
voor plastic.’

Nico Osse is het volkomen met hem 
eens. ‘Die plastic soep moeten we 
inderdaad bestrijden, we moeten plastic 
opvissen en onze wateren opschonen. Al 
die initiatieven zijn heel belangrijk. Maar 
zoals Spek al zegt, je houdt altijd lekkage. 
Daarom is het ook zo belangrijk om 
composteerbaar plastic te gebruiken. Dan 
is die lekkage geen probleem meer. Onze 
maatschappij gaat niet meer stoppen met 
plastic. Daar is het te belangrijk voor. We 
moeten plastics en bio plastics gewoon 
beter inzetten.’

Zo draaien we de kraan dicht
Naast gedreven mensen die plastic 
afvangen, bestaan er ook initiatieven die 
zorgen voor minder plasticvervuiling. 
Om richting een plasticvrije maatschap-
pij te bewegen zijn we afhankelijk van 
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koplopers. Het Nederlandse bedrijf Paper-
Foam is zo’n koploper. Het hoofdkantoor 
is gevestigd in Barneveld en ontwikkelt 
biologisch afbreekbare verpakkingsma-
terialen. De verpakkingen zijn gemaakt 
van zetmeel, cellulose, water en andere 
biologische materialen. De consument 
kan de verpakking na gebruik op de com-
posthoop gooien of mee laten recyclen 
met het papier.

Een ander bedrijf dat werkt aan 
het verbeteren van hun verpakkingen 
is Nederlands-Zwitsers koffiebedrijf 
Fioresso. Zij werken op dit moment 
samen met Nico Osse aan de ontwikke-
ling van composteerbare koffiecups. Een 
woordvoerder laat weten: ‘Wereldwijd 
worden er jaarlijks miljarden koffiecups 
geproduceerd. Die zijn van aluminium of 
van multi layered plastic gemaakt. Beide 
soorten zijn zeer vervuilend voor het 
milieu. We zijn van plan om de nieuwe 
techniek van Nico Osse voor composteer-
baar hard plastic te combineren met een 
bestaande techniek voor composteerbare 
folie. Het resultaat wordt een nieuw type 
koffiecup dat in de GFT-bak kan.’

Ver buiten onze landsgrens wordt ook 
hard gewerkt aan biologisch afbreekbare 
verpakkingen. De Indonesische start-up 
Evoware zet zeewier in om het plastic 
probleem aan te pakken. Zo wordt het 
groene goedje ingezet voor bijvoorbeeld 
ijshoorntjes, suikerzakjes, tandenstokers 
en verpakkingen voor sandwiches. Som-
mige verpakkingen – zoals de ijshoorn-
tjes – zijn zelfs eetbaar. Andere kunnen 
op de composthoop. •

EEN GECOMPOSTEERDE TELEFOONKAART 

GEMAAKT VAN HEMCELL

HEMCELL KORRELS

pakt komt ook van Nederlandse bodem: 
Plastic Whale. En hoe kan het ook anders, 
het is een scheepvaartbedrijf. Ze zijn het 
eerste professionele ‘plasticvisserijbe-
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