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InhoudBespiegelingen

Indianenverhalen
De zomer laat Nederland danig in de steek. Gelukkig 
kunnen landgenoten die niet de grens overgaan nog 
altijd genieten van andere geneugten des levens, zoals 
eten en drinken. Vis wordt bijvoorbeeld steeds popu-
lairder en staat ook nog eens te boek als gezond. Vette 
vissoorten als zalm bevatten gezonde vetzuren. Maar 
door de groeiende vraag naar vis, groeit ook het belang 
van duurzame visvangst. VMT reisde af naar rijke vis-
gronden aan de Amerikaanse westkust om te zien hoe 
indianenstammen op een duurzame manier visserij 
bedrijven. Gebruik van antibiotica is uit den boze en de 
vissers gebruiken speciale netten om ongewenste bij-
vangst te voorkomen. Een vis als de wilde Sokaye-zalm, 
‘delicaat visvlees dat smelt op de tong’, komt in het 
omslagartikel (pag. 10-12) uitgebreid aan bod. 
Negen jaar geleden had ook ik het genoegen om wilde 
zalm te proeven in Schotland, gevangen in Loch 
Lomond. De smaak is onvergelijkbaar met de kweek-
zalm die in de meeste Europese winkels ligt. Met de 
toenemende vraag naar vis, is nog maar de vraag of er 
genoeg wilde en vooral duurzame vis voorhanden zal 
zijn. Gelukkig realiseert de kweekvissector zich het 
belang van duurzame vis. Ook in supermarkten is 
steeds meer verantwoord gevangen vis beschikbaar. 
Onze Noordzee is wat dat betreft bezig aan een heuse 
opmars. Nu de consument nog over de streep trekken. 
Want die weet nauwelijks iets over de mate van duur-
zaamheid van de vis of waar deze vandaan komt. In de 
Verenigde Staten zetten ze de door indianen gevangen 
‘puur natuur-vis’ als ‘Native Catch’ in de markt. Aan 
logo’s, etikettering en voorlichtingsmateriaal wordt 
gewerkt. Hoewel er in Europa geen indianenstammen 
leven, zou het vertellen van een verhaal over bijvoor-
beeld de oorsprong van vis kunnen helpen om consu-
menten meer vertrouwd te maken met verantwoord 
gevangen vis. Ze gaan hierdoor mogelijk bewuster 
inkopen. 
Nu even van vis naar groente. De zomer mag dan letter-
lijk tot nu toe niet zo zonnig zijn, voor veel Europese 
tuinbouwers was het figuurlijk wel een hete zomer. VMT 
zet aan de hand van de Hot Topic Meeting van 6 juli de 
EHEC-crisis in perspectief (pag. 23-25). 
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