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Acteur, televisieregisseur en hoofd
drama bij de KRO dook graag in de
geschiedenis van zijn Den Bosch.

Elke dinsdag Een necrologie van
minder bekende bijzondere mensen

Luc van Gent

1925-2013

H
oewelhij zeer verzwakteneigenlijkopwasdooreenern-
stigeziekte,maakteLucvanGentopdedagvoorzijn
doodvanaf zijnbednogeengeluidsopnamewaarinhij
metkrachtige stemstukkenuitVondelsGijsbrecht van
AemsteleneengedichtvanBertusAafjesdeclameerde.

Hijwashetacterenniet verleerd.
Op4 julioverleedhij, opzijn88steverjaardag.VanGentwas toneel-

acteur, televisieregisseur,hoofddramabijdeKRO, schouwburgdirec-
teur inDenBoschendertig jaardeBosscheoorlogshistoricusenorga-
nisatorvan ‘battlefield tours’.
VanGentgroeideop ineenechtkatholiekgezin.Hijwerd in 1925 in

DenBoschgeborenals jongsteenveertiendekindvaneenBossche
handelaar inkatholiekekerkelijke literatuurzoalsmissalenencate-
chismussen.VanGentwaseenslimme jongen,dievlakvoordeoorlog
ophet StedelijkGymnasiumterechtkwam. Inoktober 1944washij ge-
tuigevandebevrijdingvanDenBosch.Hijmaaktedaarnadeeluit van
dederdecompagnie stoottroepenteSt. Anthonis enVortum(Mullem)
voordebevrijdingvanhetnogbezettedeel vanhet land. In 1945be-
sloothijnaarde toneelacademie inAmsterdamtegaan.Hij speelde
korte tijdbijdegroepComediavoordathij in 1949bijdeHaagse
Comediekwam,waarvan toenonderanderenCorHermus,CeesLa-
seur, Paul Steenbergen, IdaWasserman,Albert vanDalsumendege-
broedersPieter enLucLutzdeeluitmaakten.Hij speeldeondermeer
inTsjechovsDekersentuinenShakespearesMidzomernachtdroom.

In 1951 trouwdehijmetAgnesvanGeffen. Samenzoudenzezes
kinderenkrijgen.VanGent raakteal vroeggeïnteresseerd inhet
nieuwe fenomeenvande televisie.Hij speeldeenkele tv-rolletjes voor-
dathijbesloot zich tebekwamenals regisseur.Hij regisseerdeonder
meerde tiendeligeoorlogsserieDeFuik –beterbekendalsDePinto-
serie –die inhet seizoen 1962/’63werduitgezondenmet indehoofd-
rollenFritsButzelaar, FransKokshoorn, JohnLantingenRamses
Shaffy. Inmei 1962 sommeerdedeBinnenlandseVeiligheidsdienst,
aangespoorddoorde familie vanOrsetePinto,deKROdeserienietuit
te zenden.
DaarnaastmaakteVanGenteenAmsterdamsepolitieseriegeba-

seerdopdeboekenvanMartenTreffer,metafleveringenalsMoord inde
Helmersstraat,MoordopdeZeedijk enMoordopdeWalletjes. In 1967
keerdehij terugnaarDenBoschwaarhijdirecteurwerdvandeStads-
schouwburgCasino(nuTheateraandeParade).Onderzijn leiding
opendeDenBosch in 1976eennieuweschouwburg.Ookwashij initia-
tiefnemervanheteerstegratiskoffieconcert,dat inheelNederlandna-
volgingkreeg.VerderhaaldehijdehippiemusicalHairnaarNederland.

In 1982ginghij vanwegegezondheidsredenenvervroegdmetpensi-
oen.Datwasaanleidingzich teverdiepen indegeschiedenis vande
bevrijdingvanDenBoschdoor the53rdWelshDivision.Het leidde
drie jaar later tot eengrootse reünievoordeBritsebevrijders. Tijdens
een latere reüniekwamdeBritsekroonprinsCharlesals eeretoonbij
LucvanGent thuis. VanGentmaakte indatzelfde jaarookeenboeken
eendocumentaireoverdebevrijdingvanDenBosch,diedoordeKRO
werduitgezonden.

Delaatstejarenzettehijzichinvoordebouwvaneennieuwtheater
inhetPaleiskwartier inplaatsvandegeplandenieuwbouwvaneen
groottheateraandeParade.DelaatstedriemaandenwasLucvanGent
bedlegerigalsgevolgvaneencombinatievandarmkankerenleukemie.
Peter deWaard

Het eeuwige leven

Luc van Gent Foto familie-archief

Smaak

Gegarandeerd goeie groenten eten endat
tochbetaalbaar houden -dat kan, en steeds
meermensendoenhet: door zelf, en
groupe, de groente direct vandeboer te
betrekken.Devoedselcoöperatie is terug!
DoorRineke van Houten Foto’sBert Janssen

B
ord zoekt boer. De voedsel-
coöperatie is terug! ‘De rucola
isop!’GabyFreijslingertmede-
delingen luid en duidelijk de
garageboxin. ‘Letop:deregen-
boogpeenisnietgeleverd!’We
zijn met een stuk of zeven
vrouwen en éénman en heb-

benals taakmeerdandertiggroenten tewegen,
inportiesteverpakkenenbestellingenvoordele-
denvandeGroenteclubsamentestellen.Kratten
tomaten,witlof, rodebataviasla,bosknoflooken
mosterdbladwordenoverdebetonnenvloerge-
schoven, dozenmet tweedehandspapieren zak-
jesrakenlegerenleger. Iemandroeptwaardera-
barberblijft .Allegroentendieikoppakomtewe-
gen zien eruit als eenplaatje: glanzend,methel-
dere kleuren. Het is bijna een sensatie de witte
champignons aan te raken, fluwelig, dehoedjes
stevigopdesteeltjes.
De sfeer in de garagebox is geconcentreerd.

Straks komende leden vanhet voedselcollectief
hunbestellinghalenenmoet alles klaar zijn. Als
buiten op het pad bijna veertig gevulde dozen
staan, raadpleegt Gaby bezorgdde buienradar:
moetdeoverkappingwordengeïnstalleerd?

Het is woensdagochtend elf uur en twee uur
eerderwees niets er nogopdat deze garagebox,
ineendoodgewonestraat inBussum-Zuid, inno
timezouveranderenineenpop-upstorevoorbe-
taalbare,biologischegroenten, rechtstreeksvan
deboer. Elke veertiendagen slepende initiatief-
nemers van de Groenteclub ’s ochtends vroeg
lege kratten,weegschalen, inpakmateriaal, een
oudekassaenthermoskannenmetkoffienaarde
box. Ze wachten tot de witte Transitbus uit de

Noordoostpolderdeopritopdraaitenladenmet
anderevrijwilligersdegroentekrattenuit.Tussen
twaalf en twee komendeklanten: zij zijn lid van
deGroenteclubenmogendaaromelke tweewe-
keneenbestellingplaatsenviadewebsite. Zebe-
talen10procentbovenopdeinkoopprijsenreke-
nen terplekkeaf.

‘Nee’, antwoordt Barbara Bolt beslist als ik op-
merkdathetneteenwinkel is. ‘Datzijnweperse
niet.DeGroenteclubiseencoöperatief initiatief.
Inplaatsvandatikzelf bijdeboerkoop,kopenwe
samenbij deboer. Dat is praktischer.Meer is het
niet.’ Ze legtuitdat iedereenzijn talentenentijd
beschikbaar stelt en niemand een vergoeding
ontvangt.Deopslagopde inkoopprijswordt ge-
bruikt omkosten enhet risico vanonverkochte
groententedekken.Watoverblijftwordtgeïnves-
teerd inmateriaal, zoals eenweegschaal. Elk lid

REPORTAGE GROENTECLUB IN BUSSUM

Nietswees eropdat dezegarage-
box in eendoodgewone straat in
Bussum-Zuid in no time zou ver-
anderen in eenpop-upstore voor
betaalbare, biologischegroenten,

rechtstreeks vandeboer
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Gaby Freij is een van de initiatiefnemers van deGroenteclub.

‘Ik eet zelf graag biologisch,maarmijn inkomen
daalde en ikwilde goede producten ookbeschikbaar
makenvoormensenmet een kleine portemonnee. Ik

hebvriendendie bewustwillen leven,maar dat
gewoonniet kunnenbetalen. Zo kanhetwel!’

Barbara Bolt (48) richtte een jaar geleden de Groenteclub op in Bussum.

helpteens indezeswekenmeemethetklaarma-
kenvandebestellingen.Barbara: ‘Jemoethetmet
elkaardoen, anderskanhetniet’.

Barbara(48,MiddelbareHotelschool, ‘veelmet
etenbezig’)begonwelalleen.Eenjaargeledenlas
zeindekrantoverdejongeboerKrispijnvanden
Dries uit deNoordoostpolder, die uit protest te-
gen de verkoop van buitenlandse aardappelen
zijn eigen biologische aardappelen op de Dam
kieperde. Infebruarihadhijzealgezienindewin-
kels:deeerste importaardappelenuitAfrika.Ter-
wijl de koelschuren inNederlandnogniet leeg
waren.De supermarktenpromotennueenmaal
liever nieuweaardappelen, dat klinkt beter hoe-
welde smaakniet eensbeter is.Deprijs voorzijn
eigenaardappelenwasalgezakt totveronderde
kostprijs. Dan konhij ze net zo goedweggeven.
Beterdanweggooien.PowertothePieper!Deac-
tie genereerde veel publiciteit. En zo kwam
BarbaraBolthemophet spoor.
Zebeldehemopenzeidatzijwelaardappelen

vanhemwildekopen.Aanvankelijkgingzezeha-
len,maartoenermeerbelangstellinginBussum
bleek,kwamKrispijnzebrengen.Zoontstondde
Groenteclub vanzelf. Barbara: ‘Ik eet zelf graag
biologisch, maar mijn inkomen daalde en ik
wilde goedeproductenookbeschikbaarmaken
voormensenmeteenkleineportemonnee. Ikheb
vrienden die bewust willen leven,maar dat ge-
woonnietkunnenbetalen. Zokanhetwel.’
Inmiddels zijn zeventig mensen lid van de

Groenteclubenisereenwachtlijst,eenbeetjetot
haar eigen verbazing. ‘Je kunt hier voordelig
goedegroenteen fruitkopen.Maarmensenzeg-
genook: ‘O, lekker, ikzitweerechtmetmijnhan-
denaandegroenten.’Hebjezelf gemerkthoedat
voelt, echt vers? De voedselschandalen helpen

mee.Nuweet jewaarhetvandaankomt,datgeeft
eenveiligergevoel.’Zekijktdegarageboxronden
glimlacht: ‘Het isookeenbeetjeunderground.Al
die regeltjes enonduidelijke structuren,we zijn
erwelklaarmee.Dit is ietspositiefs.’

DeGroenteclubwaseen vandeeerste voedsel-
collectiefklantenvanKrispijnvandenDries (29).
Of eigenlijk van de groep boeren uit de Noord-
oostpolderdiehunkrachtenhebbengebundeld
inBioRomeo.Wantdaar is Krispijn intussenwel
achter, als je de consumentwilt bedienen,moet
jekeusbieden.Ensmaakenkleur.Samenkunnen
deboeren zo’n vijftig groenten en fruit leveren,
rechtstreeksaandeconsument.Vijf kleurenpeen
bijvoorbeeldenzestienaardappelrassen.
Zijn opa begon het akkerbouwbedrijf, na de

oorlog, indejarendatdemensenhongerhadden.

Ermoest voedselwordenverbouwd, snel enveel
enopdeklei vandepolder verschenenonafzien-
bare akkers. ‘Het contact met de consument
raakteuithetzicht’,zegtKrispijnaaneengroteta-
fel indeschaftkeukenopheterf.Hijwildatterug-
halen. Sindshij zelf met zijn vader inde zaak zit,
wilhij rechtstreekser zakendoen.Om‘onnodige’
prijsverhogende schakels inde tussenhandel te
omzeilen,maar ookombeter in te spelenopde
vraag. Krispijn: ‘Dehandelaar zegt alleen iets als
er ietsmis is. De consumenten zeggen: leuk, een
paarsewortel! Enals ze raapstelenwillen, kan ik
voorstellenookeenspaarsmosterdbladteprobe-
ren.’Krispijnnoemtdat: leverenvia ‘transparante
systemen’. Eenvijfde van zijn omzet loopt al via
voedselcollectieven,initiatievenalsNature&More
enbedrijvenalsDeLindenhoff. ‘Hetismeergedoe,
maarhet loont’, verzekert hij. ‘Dezebedrijfsvoe-

ring levert ons almet almeer opdandebulk. En
de consument betaaltminder voor biologische
groentenenfruit.’

InBussum-ZuidheeftDonataLeeflangzichbui-
tenaaneentafeltjegeïnstalleerdmetbestellijsten
enrekenmachine.Hetisgelukkigdrooggebleven
enover het halfverhardepad scheuren eenpaar
kinderenophun fietsje. Demoedersmonsteren
de inhoud vanhungroentedoos. Iemand roept
opgetogenhoegoedkoopdewitlofwelniet is.Bij
Donatarekentze 1,11 eurovooreenpondaf. Even-
veelbiologischewitlof bij biologischewinkelke-
tenMarqt kost 2,79 euro, niet-biologischewitlof
bijAlbertHeijndoet0,99euro.Eenkiloglanzende
rode paprika’s, strak in het vel, zijn een derde
goedkoper dan indegangbare biologischewin-
kel, trostomaat idemdito. Het loont omeenbe-
stelling teplaatsenbijdeGroenteclub.

Jemoet de spullenwel op een doordeweekse
dagzelf ophalen,aanthuisbezorgendoethetcol-
lectief niet.Voordrukketweeverdienersishetdus
geen optie. De vrouwen zijn opdezewoensdag-
middagverindemeerderheid,maarverderishet
ledenbestand zo te zien divers. Van ‘alternatief’
tot doorsnee, vanhip totbehoudend. Inmiddels
isookMelisseerweer.Zehielp ’sochtendsbijhet
wegen, maarmoest naar huis om haar jongste
kind te voeden. Als fulltimemoeder besteedt ze
veel tijd aanhet kopen enbereiden van voedsel,
legt zeuit. ‘Ikvindhetbelangrijkdatmijnkinde-
rensmakenlerenwaarderen.’Barbaraoverzietde
tevreden klanten stralend. ‘Met deGroenteclub
heb je groenten weer bijzonder gemaakt’, had
een vriend die bij een grote supermarktketen
werkttegenhaargezegd.Dathadzealseengroot
complimentervaren.

Aan thuisbezorgen doet het collectief niet, jemoet je bestelling zelf ophalen.

Voedselcollectieven ont-
staan in steeds meer ste-
den: Den Haag, Groningen,
Amsterdam, Amersfoort,
Tilburg, Roosendaal. In
Amsterdam begon dit
voorjaar Foodcoopmet
elke twee weken een op-
haaldag. ‘Door het ontbre-
ken van de tussenhandel
krijgen producenten een
eerlijke prijs voor hun pro-
ducten en tegelijkertijd
zorgen we ervoor dat ook
huishoudens met een

kleine portemonnee naar
hun eigen waarden kunnen
leven.’ In Boxtel worden
voorbereidingen getroffen
voor een ‘professionele
organisatie in coöperatie-
vorm’ om de verkoop van
regionale producten te sti-
muleren. Lekker uit eigen
regio, met ook hier zo min
mogelijk tussenhandel. De
Koninklijke Nederlandse
Heide Maatschappij
(KNHM) helpt in Boxtel
met procesbegeleiding.

De coöperatieve vereni-
gingsvormwaarvoor veel
voedselinitiatieven kiezen
sluit aan bij deze tijd, be-
aamt KNHM-directeur
Frank van Bussel.
‘We zijn ons geloof in de
grote bedrijven en institu-
ties een beetje kwijtge-
raakt, er heerst wantrou-
wen en we zoeken steun
bij elkaar, in kleinere ver-
banden zodat we grip hou-
den en de regie kunnen
voeren.’

GROEI VOEDSELCOLLECTIEVEN


