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E. R. VAN SLOO TEN 

Warenwet en consument 

Inleiding 

Er zijn tekenen die er op wijzen dat de Nederlandse 
consument een sterk toenemend kwaliteitsbewust
zijn vertoont. Dit is een zeer verheugend verschijn
sel, dat zeer belangrijke gevolgen zal hebben op een 
aantal gebieden, omdat de macht van de consu
ment nu eenmaal enorm groot is en hij van onderaf 
dingen kan afd wingen die zich van bovenafmoeilijk 
laten opleggen (innovatie bijv. ) . 

Dit betekent tevens dat de overheid meer ernst 
zal moeten maken met het opzetten van een goede 
consumentenwetgeving, omdat het daarmee tot op 
heden tamelijk droevig is gesteld, zodat er sprake is 
van een achterstand ten opzichte van een groot aan
tal andere landen. Het gebrek aan wetgeving èn het 
laagontwikkelde 'consumentenbewustzijn' hebben 
ons jarenlang, al dan niet terecht, de naam gegeven 
het 'vuilnisvat van Europa' te zijn. 

Het instrumentarium, dat ons ten dienste kan 
staan bij het uitbreiden van de consumentenwet
geving, is betrekkelijk gering en omvat voor de pro
duktgerichte wetgeving alleen de warenwet, de 
vleeskeuringswet en de landbouwkwaliteitswet, 
waarvan eigenlijk alleen de warenwet geschikt is 
om ook gebruikt te worden voor niet-levensmidde
len. Aangezien zowel de warenwet als de vleeskeu
ringswet nogal verouderd zijn en er binnenkort her
zieningsvoorstellen zullen worden ingediend bij het 
Parlement, zal in dit artikel worden uiteengezet hoe 

de huidige situatie is en wat er valt te verwachten 
van de toekomst. 

De warenwet, de keuringsdiensten van waren en de 

produktschappen 

De warenwet dateert in eerste opzet uit 1919, ter
wijl de laatste grondige herziening plaatsvond in 
1935. De doelstellingen van de warenwet zijn twee
ledig: Bescherming van de volksgezondheid en be
vordering van de eerlijkheid in de handel. De wa
renwet is dus geen echte 'kwaliteitswet' , maar uit
sluitend een wet waarmee produkten geweerd kun
nen worden als zij slecht zijn voor de gezondheid of 
als zij niet datgene zijn waarvoor zij worden ver
kocht (vervalsingen en imitaties) . Dit heeft ertoe 
geleid dat in de warenwet tamelijk nauwkeurig 
staat omschreven wat er in vele produkten niet aan
wezig mag zijn (ziekteverwekkende bacteriën bijv. ), 
doch dat de fabrikant daarnaast een grote vrijheid 
heeft wat betreft de samenstelling van zijn produkt. 
In enkele belangrijke besluiten worden van som
mige levensmiddelen wel enkele minimum kwali
teitseisen gegeven (bijv. het watergehalte in brood 
en het vetgehalte in melk), doch door aan deze eisen 
te voldoen ontstaat uiteraard nog geen goed pro
dukt. 

Zoals zovele wetten, is ook de warenwet een 
'raamwet' waarbij het uitvaardigen van concrete 
maatregelen door de overheid geschiedt, zonder 
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dat daarbij het Parlement wordt geraadpleegd, om
dat het meestal om technische zaken gaat. Met een 
raamwet legt het Parlement dus de uitvoerende be

voegdheden bij de betrokken departementen die er 
het beste van mogen maken. 

Een duidelijk nadeel van de huidige warenwet, is 
het feit dat de wet onder drie ministeries ressorteert 

(Volksgezondheid en Milieuhygiëne, Landbouw en 
Vis erij en Economische Zaken) waardoor hetschier 
eindeloos kan duren voordat er iets tot stand komt, 
omdat het interdepartementaal overleg erg veel tijd 
vraagt. Daarnaast is de warenwet erg democratisch 
van opzet omdat via de zgn. 'Adviescommissie Wa
renwet' ook buitenstaanders inspraak kunnen uit
oefenen op de wetteksten, iets wat de snelheid van 
afwikkelen bepaald niet ten goede komt. De meest 
recente uitbreiding van de warenwet, het 'Verpak
kingen en Gebruiksartikelenbesluit' is zestien jaren 
in de maak geweest, een record dat overtroffen zal 
worden door het 'Bakkerswarenbesluit' waaraan, 
bij vlagen, al sinds 1955 wordt gewerkt en waaraan 
thans de laatste hand wordt gelegd. 

De 'Adviescommissie Warenwet' bestaat uit twin
tig, door de Kroon aangewezen, deskundige leden 
die de betrokken ministers adviseren over nieuwe 
warenwetbesluiten. Deze leden zijn behalve uit de 
overheid, afkomstig uit de diverse belanghebbende 
groepen: het bedrijfsleven, de consumentenorgani
saties en de produktschappen . Omdat het over een 
heel scala van onderwerpen gaat (de warenwet heeft 
thans ruim 50 Besluiten), beschikt de adviescom
missie voor vrijwel elk besluit over een aparte, des
kundige subcommissie die soms weer in meerdere 
werkgroepen is opgesplitst, waar men ook de dis
cussie niet schuwt (het is historisch , dat in één werk
groep ruim vijftienjaren is overlegd hoe een bepaal
de methode van vochtbepaling in de warenwet om
schreven diende te worden). 

Naast de bureaucratische opbouw van het ge
heel , is de overheersing van het bedrijfsleven altijd 
een punt van kritiek geweest bij vele betrokkenen , 

iets wat de laatste tijd langzaamaan verbetert om
dat er steeds meer consumentenvertegenwoord igers 
in de adviescommissie komen, al vormen zij nog een 
minderheid. 

Het herzieningsontwerp van de warenwet beoogt 
de wet een ruimere strekking te geven door de vol
gende wijzigingen: 

Er komen twee nieuwe doelstellingen bij , te we
ten de voorlichting van de consument en de vei
ligheid van de consument. 
Het begrip 'waren' wordt sterk uitgebreid en om
vat niets minder dan alle roerende zaken. 
De opsporingsbeambten van de keuringsdien
sten krijgen grotere bevoegdheden, zodat zij 
meer preventiefkunnen gaan werken. 
Er is voorzien in een verbod op onjuiste of mis
leidende reclame. 

Op zich zijn dit allemaal hoogst wenselijke uitbrei
dingen, alleen lijkt het onmogelijk dat het huidige 
administratieve apparaat, dat de warenwet be
heert, deze aanvullingen er nog bij kan hebben zon
der onder de last te bezwijken en geheel tot stilstand 
te komen. Een grondige sanering is dus een eerste 
vereiste, maar omdat daarmee wel enige jaren ge
moeid zullen zijn, dient er nu alvast een aparte pro
duktveiligheidswet te komen die een duidelijk an
dereopzetdient te krijgen dan de warenwet (zie ook 
verderop). 

Een structureel zeer zwak punt van de warenwet, 
is de mogelijkheid tot 'uitholling' die het bedrijfsle
ven heeft door het uitvaardigen van de ·zgn. pro
duktschapsverordeningen, die voorrang hebben op 
bestaande warenwetbesl uiten. Hierdoor kunnen de 
Produkt- en Bedrijfsschappen in feite elke wettelijke 
regeling ongedaan maken door hun eigen regels te 
stellen. Enerzijds heeft dit er al toe geleid dat er uit 
de warenwet enige belangrijke besluiten zijn ver
dwenen (zoals het Bierbesluit, het Cacao- en Cho
coladebesluit en het Oliën- en Vettenbesluit) , ter-
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wijl het anderzijds onmogelijk is om bestaande 
slechte produktschapsverordeningen te vervangen 
door een betere wettelijke regeling (bijv. voor jene
ver, zie ook verderop). Het herzieningsontwerp van 
de warenwet maakt aan deze voorkeurspositie van 
de Produktschapsverordeningen geen einde en is, 
om die reden alleen al, onaanvaardbaar. 

De controle op de naleving van de warenwet is ge
legd in handen van de keuringsdiensten van waren, 
waarvan er in Nederland zestien zijn. De keurings
diensten vormen een sterk gedecentraliseerde orga
nisatie waarbinnen de afzonderlijke diensten, ook 
ten opzichte van elkaar, een erg onafhankelijk be
leid voeren. Ondanks hetfeit dat een keuringsdienst 
onder administratief beheer staat van de zgn. 'cen
trale gemeente' van het betreffende keurdistrict en 
ook de gemeenteraad en de Provinciale Staten de 
begrotingen moeten goedkeuren, kan er door deze 
gekozen organen geen invloed op het beleid worden 
ui tgeoefend. 

Ditisiets dat zal moeten veranderen, omdat er bij 
de keuringsdiensten veel meer kennis aanwezig is 
dan alleen van levensmiddelen, iets wat voortkomt 
uit het feit dat de keuringsdiensten ook zijn belast 
met de controle op de bestrijdingsmiddelenwet en 
bepaalde aspecten van de kernenergiewet en de wet 
gevaarlijke stoffen, terwijl daarnaast vaak onder
zoek wordt verricht voor de milieu-instanties. In 
een tijd waarin de chemie in ons leven een steeds 
belangrijker rol gaat spelen (zowel in positieve alsin 
negatieve zin), kan het voor de locale overheden erg 
belangrijk zijn om een deskundige dienst 'bij de 
hand ' te hebben die zo nodig ook speciale onder
zoeken kan doen. 

De landbouwkwaliteitswet 

Ditis een wet die geheel valt onder dejurisdictievan 
het ministerie van Landbouw en Visserij, en waar
bij géén inspraak mogelijk is door niet-overheidsin-

stanties (het m~nisterie van Volksgezondheid en 
Milieuhygiëne schijnt sinds kort wel inspraak te heb
ben). In deze wet kunnen kwaliteitseisen worden 

vastgelegd voor de produkten van land- en tuin
bouw alsmede alle daaruit verkregen produkten. 
Hoewel de doelstelling van deze wet de afzetbevor

dering is, vormt hij wel een bedreiging voor de wa
renwet omdat ook de landbouwkwaliteitswet in 
principe het gehele voedingsmiddelenpakket om
vat. Voor de controle op deze wet is ook voorzien in 
een apart 'Rijkskwaliteitsinstituut voor Land- en 
Tuinbouwprodukten' (RIKILT ) dat naast de be
staande keuringsdiensten (en een groot aantal an
dere agrarische onderzoekcentra) moet gaan wer
ken. Dit maakt de zaken er niet eenvoudiger op en 
mede gezien de hoge kosten die dit alles met zich 
meebrengt, is dit hele plan eigenlijk onaanvaard
baar te noemen . Ge'lukkig is de landbouwkwali
teitswet van vrij recente datum (1973) en tot dus
verre staat er niets in dat ook niet in de (nieuwe) 
warenwet zou passen, dus kan de klok eventueel nog 
worden teruggedraaid . Een andere mogelijkheid is 
het gebruiken van de landbouwkwaliteitswet als een 
aanvulling op de warenwet, mits de uitvoeringsbe
sluiten van de wet op openbare en democratische 
wijze tot stand komen . 

De vleeskeuringswet en de vleeskeuringsdiensten 

Ged urende het afgelopen jaar is er een aan tal malen 
zeer negatieve publiciteit geweest over het vlees dat 
wij eten. De consumentenorganisaties vestigden de 

aandacht op de slechte kwaliteit van produkten als 
tartaar en filet américain, maar ook internationaal 
wordt blijkbaar met een scheef oog naar het Neder
landsevleesgekeken, wat met Duitsland en Italiëde 
nodige conflicten heeft opgeleverd die onze econo
mie inmiddels een miljoenenstrop hebben bezorgd . 
De Nederlandse autoriteiten probeerden de zaak te 
sussen met de mededeling dat het slechts een ve
terinaire kwestie betrof die wel spoedig uit de we-
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reld geholpen zou zijn, iets wat dus kennelijk nog 
steeds niet is gelukt. Er is dus alle reden toe om eens 
wat dieper op deze materie in te gaan, omdat er 
inderdaad wel het een en ander schort aan de kwa
liteitsbewaking van ons vlees. 

Allereerst moet dan worden opgemerkt dat er op 
veterinair gebied absoluut onvoldoende wetgeving 
is, iets wat ook de overheid niet onbekend is. Daar
om wordt er al weer de nodige jaren gewerkt aan 
een aantal regelingen op dit gebied, zoals: de ge
zondheidswet voor dieren (een modernisering van 
de sterk verouderde veewet) , een diergeneesmid
delenwet (inmiddels bij het Parlement ingediend), 
een wijziging van de uitvoering van de vleeskeu
ringswet, een wijziging van de warenwet en (zijde
lings met de alles te maken hebbend) een wet op de 
dierproeven. 

De controle berust bij een aantal instanties waar
tussen geen duidelijke taakafbakening bestaat, zo
dat er bij de controles nogal wat doublures en lacu
nes zijn aan te wijzen. Voor de consument is uiter
aard de controle op gezondheidseffecten van zeer 
groot belang, doch het is jui t deze controle die in 
een te laat stadium begint, waardoor zij nooit wa
terdicht kan zijn. De controle door de vleeskeu
ringsdiensten begint namelijk pas bij de ingang van 
het slachthuis, dus aan het eind van het produktie
proces, iets wat indruist tegen alle principes van 
kwaliteitsbeheersing, omdat deze in een zo vroeg 
mogelijk stadium moet aanvangen. Het produktie
proces staat onder controle van de veterinaire 
dienst van het ministerie van Landbouw en Visserij, 
de veterinaire hoofdinspectie van het ministerie van 
Volksgezondheid en Milieuhygiëne en de consulen
ten van het produktschap voor vee en vlees. Met 
name de taakverdeling tussen de veterinaire dienst 
en de veterinaire hoofdinspectie is erg onduidelijk, 
iets wat op beleidsniveau al heel wat competentie
kwesties heeft veroorzaakt. Lager in de organisaties 
is dit echter op soepele wijze geregeld, omdat men 
daar de zgn. 'personele unie' hanteert, wat wil zeg-

gen dat de sleutelposities worden ingenomen door 
veeartsen die voor beide ministeries tegelijkertijd 
werken! 

Het slachtproces zelf vindt meestal plaats in de 
gemeentelijke slachthuizen, waarbij elk slachthuis 
het centrum vormt van een zgn. vleeskeurkring. 
Omdat vlees een zeer bederfelijk produkt is, heeft 
men er vroeger naar gestreefd om de transportaf
stand naar de consument zo kort mogelijk te hou
den, zodat elke behoorlijke gemeente zijn eigen 
slachthuis heeft. Heden ten dage, met alle mogelijk
heden tot gekoeld transport, is dit echter een ach
terhaalde zaak die erg veel geld kost dat uiteindelijk 
door de consument wordt betaald. Daar komt nog 
bij dat een groot aantal slachthuizen slechts twee of 
drie dagen per week in bedrijf is en dus erg onren
dabel werkt. Er is dus alle reden toe, om zo spoedig 
mogelijk over te gaan tot een grondige sanering van 
het slachthuizenbestand, waarbij ernaar gestreefd 
moet worden om maximaal 40 à 50 goed uitgeruste, 
volledig bezette slachthuizen in bedrijf te houden 
(er zijn er thans ± 120) . De controle op de verkoop
plaatsen, die thans geschiedt door de vleeskeurings
dienst èn de keuringsdienst voor waren, dient uitslui
tend door de keuringsdienst voor waren te geschie
den omdat deze over betere laboratoria beschikt en 
omdat er dan één enkele instantie verantwoordelijk 
is voor het toezicht op alle verkoopplaatsen van le
vensmiddelen. 

Door deze maatregelen zullen de vleeskeurings
diensten hun aandacht kunnen verleggen naar het 
produktieproces en alles wat daarmee samenhangt, 
zoals veevoederfabrieken, bio-industrie, veetrans
port en veemarkten . Het ligt hierbij uiteraard voor 
de hand dat een samensmelting van de vleeskeu
ringsdiensten en de veterinaire hoofdinspectie be
vorderd moet worden, zodat er één enkele instantie 
ontstaat die verantwoordelijk is voor de gezond
heidsaspecten van de veeteelt. Daarnaast moet er 
een duidelijke taakafbakening en scheiding van 
functies komen tussen het ministerie van Landbouw 
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en het ministerie van Volksgezondheid. Hierdoor 
zullen de wetten die in de maak zijn ook van kracht 
kunnen worden zonder dat er direct een ui tbreiding 
van de personele bezetting nodig zal zijn. (Iets wat 
overigens wel de bedoeling is van de veterinaire be
langen behartigers die hier de mogelijkheid zien om 

een flink stuk duur betaalde werkgelegenheid te 
scheppen; een onderdeel van een werkgelegenheids
plan waarvan een dierenziekenfonds en de tweede
lijns gezondheidszorg voor dieren ook deel uitma
ken. ) 

Al met al geeft de kwaliteitscontrole van het vlees 
in Nederland een beeld te zien van onvoldoende 
wetgeving en elkaar beconcurrerende overheids- en 
semi-overheidsdiensten, een situatie waar zowel het 
dier als de consument de dupe van zijn. Een geluk 
bij een ongeluk is echter het feit, dat alle relevante 
wetgeving binnen een kort tijdsbestek door het Par
lement behandeld zal gaan worden. Aangezien de 
betreffende wetten nogal wat raakvlakken hebben, 
zal het duidelijk zijn dat de Kamer deze eigenlijk 
niet gescheiden kan behandelen, maar dat daarmee 
pas kan worden begonnen zodra alle wetsontwer
pen zijn ingediend, zodat een totaalbeeld ontstaat. 
In dit licht bezien, is het dan ook zeer gelukkig te 
noemen dat het eerste ontwerp voor de herziening 
van de vleeskeuringswet in december jl. door een 
kamercommissie is terugverwezen naar de betrok
ken departementen, al had dat dan ook een an
dere reden. Bij deze gelegenheid bleek overigens 
wel, dat er in de Kamer zeer kritisch naar deze za
ken wordt gekeken en dat is een hoopvol teken voor 
de Nederlandse consument. 

Warenwet en produktveiligheidswet 

In het voorgaande werd ervoor gepleit om naast de 
warenwet nog een extra produktveiligheidswet te 
creëren, een idee dat ook al is geopperd in de waren
wetnota van de werkgroep Consumentenzaken van 
D'66. Dit idee heeft niet nagelaten de nodige verba-

zing te wekken, omdat daardoor de zaken nog meer 
gecompliceerd zouden worden. Als men daarbij het 
model van de huidige warenwet voor ogen heeft, 
dan is dit inderdaad zo. Het is alleen de bedoeling 
dat deze produktveiligheidswet een geheel andere 
procedure krijgt voor de totstandkoming van de be
sluiten, omdat deze wet slechts onder één ministerie 
dient te vallen, zodat er ook één duidelijk verant
woordelijke instantie komt. Aangezien er ook bij de 
overheid een staatssecretaris voor Consumenten
zaken dient te komen die alle consumentenwet
ten moet beheren, was de keuze (tijdelijk) al geval
len op het ministerie van Economische Zaken om
dat dit momenteel al de consumentenzaken coördi
neert en daartoe als enige beschikt over een directie 
voor Consumentenaangelegenheden. De hoop is 
dus dat via deze constructie een methode is gevon
den om in hoog tempo een aantal produktveilig
heidsregelingen tot stand te brengen, ontdaan van 
zoveel mogelijk bureaucratie en vertragend overleg 
bij de overheid zelf. 

Uiteraard is in principe ook de warenwet ge
schikt om veiligheidseisen in op te nemen, maar de 
totstandkoming van de besluiten duurt nu veel te 
lang en met de stroomlijning van de warenwet zal 
nog wel een tijd heengaan. 

De haast, die moet worden gemaakt met de wet
geving op het gebied van de produktveiligheid, 
komt voort uit het feit dat de kosten, die worden 
veroorzaakt door ongevallen in de privésfeer, on
aanvaardbaar hoog zijn geworden en een zware last 
vormen voor de samenleving. Het is niet de bedoe
ling om hier een dorre opsomming van cijfers te ge

ven en daarom wordt volstaan met de vermelding 
dat als gevolg van ongevallen in de privésfeer jaar
lijks ± 2200 doden zijn te betreuren, dat er perma
nent 4000 à 5000 ziekenhuisbedden zijn bezet en 
dat de totale schade wordt geraamd op 3 miljard 
gulden perjaar. Hiervan wordt 20 à 25 % mede ver
oorzaakt door onveilige produkten, waarbij dan als 
kanttekening moet worden gezet dat het ook met de 
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voorlichting op dit gebied bedroevend is gesteld, 
zulks in tegenstelling met de voorlichting op het ge
bied van de verkeersveiligheid. Een accentverleg
ging op voorlichtingsgebied van de verkeersveilig
heid naar de privéveiligheid, moet dan ook zo spoe
dig mogelijk plaatsvinden, teneinde een toenemend 
aantal ongevallen in en om het huis terug te drin
gen. Een toename van het aantal ongevallen lijkt de 
komendejaren anders alleszins aannemelijk, gezien 
de sterke uitbreiding van de doe-het-zelf activitei
ten bij de gemiddelde Nederlander, alsmede door 
een toename van zijn recreatieve bezigheden (die 
ook onder de privésfeer vallen). Dat er een afname is 
van het aantal verkeersslachtoffers, ondanks een toe
nemende verkeersintensiteit, bewijst wel dat er met 
een aantal technische eisen en een goede voorlich
ting veel valt te bereiken. 

Tot slot van dit artikel worden twee voorbeelden 

gegeven die duidelijk laten zien hoe uiteindelijk de 
con ument het slachtoffer wordt van de gebrekkige 
wetgeving in Nederland. Deze voorbeelden zijn 
daarbij geheel gekozen in de voedings- en genot
middelensfeer, waarmee niet gezegd wil zijn dat in 
andere sectoren van de consumptiemarkt geen 
misleidende praktijken zouden voorkomen. Inte
gendeel zelfs, maar in de voedingsmiddelensector 
gebeurt het allemaal binnen het kader van de wet
telijke regelingen en de produktschapsverordenin
gen en met medeweten van de controlerende over
heidsinstanties die met handen en voeten aan de 
achterhaalde wetgeving zijn gebonden. 

Jenever,oJ: de afgang van een Nederlands produkt 

De gang van zaken rond de jenever vorm t een ty
pisch voorbeeld hoe de fabrikanten de mazen in de 
wetgeving weten te gebruiken om de kwaliteit van 
hun produkt langzaam maar zeker terug te brengen 
tot een zeer bedenkelijk peil. 

Van oudsher werd jenever gefabriceerd ui t graan, 

dat was onderworpen aan een rijpingsprocédé, het 
'mouten' . Hierbij treden in de graankorrel enzy
matische omzettingen op die een bepaald aroma 
geven. Deze gemoute graankorrels werden vervol
gens aan een gistingsproces onderworpen, waarna 
door distillatie de zgn. moutwijnjenever werd ver
kregen. 

In de betreffende produktschapsverordening is 
deze procedure echter niet nauwkeurig omschre
ven en behalve graan isook het gebruik van melasse 
toegestaan (melasse is een suikerrijk bij prod uk t van 
de suikerfabrieken waaruit door vergisting ook al
cohol gemaakt kan worden). In de praktijk heeft dit 
tot gevolg gehad dat er steeds minder graanalcohol 
wordt gebruikt bij de jeneverproduktie en steeds 
meer melasse-alcohol, omdat deze aanmerkelijk 
goedkoper is. 

Het feit dat er in Nederland geen goede etikette
ringsvoorschriften bestaan, heeft ervoor gezorgd 
dat zulke imitatie-jenever nog steeds als echte je
never verkocht mag worden, al dan niet dubbel
gestookt (wat op zich ook al een loze kreet is) , zolang 
er nog maar een minimale fractie moutalcohol in 
zit. 

AI met al is onzejenever verworden tot een sma
keloos produkt, waaruit alle aroma is verdwenen, 
zodat het zich met moeite handhaaft tussen alle, 
veel beter smakende soorten buitenlands gedistil
leerd die momenteel zo in de mode zijn. De enige 
twee voordelen die onzejeneverdaar tegenover kan 
stellen, zijn de lage prijs en het feit dat men er geen 
hoofdpijn meer van kan krijgen na het nuttigen van 
een te grote dosis. De ironie van het geval ~il, dat 
degene die wil weten hoe echte graanjenever 
smaakt, daartoe naar Frankrijk dient te gaan, om
dat daar nog jenever wordt gemaakt volgens oud
Hollands recept. In de Franse wet wordt namelijk 
altijd een zeer nauwkeurige omschrijving gegeven 
van de grondstoffen die gebruikt moeten worden èn 
van het gehele produktieproces om geknoei met de 
kwaliteit te voorkomen. Toen in de vorige eeuw dus 
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enkele distillateurs in Noord-Frankrijk onzejenever 
gingen namaken, werd de wetgeving uitgebreid 
met een daartoe strekkende richtlijn, die geheel 
werd geënt op de destijds in Nederland gebruikte 
produktiemethode en deze Franse jenever-wet is 
nog steeds van kracht voor de fabrikanten. 

De Nederlandse slij ters (die ook liever een goed 
produkt leveren) hebben dit alles met lede ogen zien 
gebeuren en zij hebben onlangs het Produktschap 
voor Gedistilleerd benaderd met een zeer goed eti
ketteringsvoorstel. In dit voorstel worden vier kwa
liteitsklassen onderscheiden, te weten: moutwijn
jenever, graanjenever, jenever en melassejenever. 
Voor de 'oude jenever' geldt als extra eis dat het 
produkt minstens drie jaar op een eikenhouten fust 
gelagerd moet zijn. Als dit voorstel er door komt, zal 
het ook verboden worden om gebruik te maken van 
synthetische essences, die nogal eens worden toege
past bij bessen- en citroenjenever. 

Bij dit verhaal kan nog worden aangetekend dat 

een goede etiketteringsrichtlijn ook voor de over
heid een zeer aantrekkelijke zaak zou zijn, omdat 
het voor de illegale jeneverstokers een stuk moei
lijker zou worden. Juist het feit dat de fabrikanten 
op grote schaal melasse-alcohol zijn gaan gebrui
ken, heeft het de illegalen mogelijk gemaakt om een 
vrijwel identiek produkt te fabriceren uit suiker, 
waarvoor slechts een vrij simpele installatie nodig is 
die in een kleine ruimte is onder te brengen. Het 
produceren van echte moutwijn- of graanjenever 
vergt aanmerkelijk meer ruimte en apparatuur, zo
dat illegaal stoken veel van zijn aantrekkelijkheid 
zal verliezen. 

*Het kan overigens geen kwaad om tot slot van dit hoofdstuk te 
vermelden dat er wel degelijk een natuurlijke voedingsmethode 
bestaat. Deze methode is gebaseerd op de ideeën van de Ame
rikaanse arts Howard Hay, die hierover al 40 jaren geleden een 
boek publiceerde, dat in Nederland nooit de aandacht heeft ge-

D~ reformindustrie, of dit zijn superzaken,jongen! 

De toenemende belangstelling voor voeding heeft 

de afgelopen jaren een explosieve groei van de alter
natieve voedingsmiddelenmarkt veroorzaakt. 
N aast de oorspronkelijke idealisten die een comple
te landbouw- en voedingsleer propageren, vaak ge
baseerd op een bepaalde levensbeschouwing (ma
cro-biotiek, antroposofie), is deze markt in toene
mende mate gepenetreerd door bedrijven die hun 
dure produkten ruimschoots voorzien van populair
wetenschappelijke informatie op voedingsgebied. 
Hierbij wordt handig gebruik gemaakt van het feit 
dat er op dit gebied geen enkele wetgeving bestaat 
(iets wat ook een vrijwel onmogelijke opgave lijkt, 
omdat begrippen als ' reform ' en 'natuurlijk' te vaag 
en veelomvattend zijn) en van het simpele gege
ven dat er op voedingsgebied nog erg veel onbe
kend is. De handelwijze van deze 'reformindustrie
en' kenmerkt zich dan ook door het verstrekken 
van voorlichting die bol staat van de onbewijsbare 
claims en door het benadrukken van de werking 
van de vele afzonderlijke preparaten (waarvan de 
werkzame ingrediënten vaak ook in tablet- of cap
sulevorm te verkrijgen zijn). 

Met verstandige voeding heeft dit uiteraard niets 
meer te maken en het is zelfs zo dat het overmatig 
nuttigen van één enkele voedingscomponent de ge
zondheid kan schaden (bijv. zemelen, waarvan al 
geruime tijd bekend is dat ze een overmaat fytine
zuur bevatten, een stof die kalk en ijzer aan het 
lichaam onttrekt). 

Door dit soort praktijken zijn de aanduidingen 
'reform' en 'macrobiotisch' sterk aan erosie onder
hevig en dreigen te worden tot een vlag die elke 
lading kan dekken. * 

had, die het verdient. Slechts in Duitsland geniet deze voedings
methode een toenemende bekendheid en is er ook een boekje 
over verschenen dat inmiddels al go drukken heeft beleefd ('Die 
Haysche Trenn-Kost', Karl F. Haug Verlag Heidelberg). Voor 
de geïnteresseerde lezer is dit zeer aanbevolen lectuur. 

J. De positi 
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