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LEVENSLESSEN Jaap Korteweg

‘Bedrieg je
partner zeker

een keer 
per week’

Jaap Korteweg (57), man achter De Vegetarische 
Slager, wil de grootste slager van de wereld worden. 
Zijn pleidooi: hou ze thuis voor de gek door ze stiekem 

iets vegetarisch voor te schotelen. Op 5 maart 
verschijnt een boek over zijn succes. 

tekst LOUEL DE JONG  foto’s MERLIJN DOOMERNIK
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‘De rookworst
was een lastige.
Qua smaak,
maar ik wilde
ook echt die
knak voelen’

1 Veel speelt zich af 
tussen de oren

“Bedrieg je partner minstens eenmaal per week.
Dit was lange tijd een slogan van ons op sociale
media. Doelend uiteraard op je partner min-
stens eens per week voor de gek houden door
een product van ons op tafel te zetten, in plaats
van vlees. Kijken of het opgemerkt wordt. Zo
zijn al veel mensen op het verkeerde been
gezet. In een tv-programma kreeg het Volen-
damse zangduo Nick en Simon onze 100 pro-
cent visvrije, vegetarische palingsalade
voorgeschoteld en ze hadden niet door dat het
om een visvervanger ging. 

Ander voorbeeld: op een groot congres van
MKB-Nederland kregen tweeduizend mensen
een broodje hamburger. Ik hield daar een
praatje, dus ze waren op hun hoede, daarom
hadden we het zo gedaan dat op de schalen
waarmee werd rondgegaan in twee broodjes
een vlaggetje ‘vegetarisch’ geprikt zat. Mensen
dachten dat ze konden kiezen, maar iedereen
kreeg onze nobeef burger. Niemand had het in
de gaten. Zo zie je maar hoe dat enorm tussen
je oren kan zitten. 

Ferran Adrià, chef en eigenaar van voormalig
driesterrenrestaurant El Bulli, proefde met een
team topkoks onze vegetarische kip, gemaakt
van peulvruchten. Hij was enthousiast, dacht
dat het vlees was van een traag groeiend, Zuid-
Frans kippenras. Hij proefde dus wel verschil,
maar dacht aan een exclusief soort.” 

2 Prop dieren niet vol en zeul
ze niet de wereld over

“Het moment dat voor mij het roer omging,
was de uitbraak van de varkenspest in 1997.
Gevraagd werd of mijn koelhuizen – die ik ge-
bruikte als biologische akkerbouwer – konden
dienen als opslagplek voor tienduizenden ka-
davers. Toen besloot ik vegetariër te worden.
Maar dat bleek lastig. Ik bleef heimwee houden
naar de smaak, bite en structuur van dierlijk
vlees. 

Dan maar op de eerlijkste manier een paar
varkens naast huis grootbrengen en zelf slach-
ten, dacht ik. Maar ik besefte dat dat niet gaat
werken als je samen met je kinderen vijf jaar
tegen die dieren hebt aangekeken. Hier moest
iets op verzonnen worden. Vlak hierna leerde
ik op een natuurcamping in Frankrijk mijn hui-
dige compagnon Niko Koffeman kennen. Zoals
in het boek staat, zeg ik tegen hem: ‘Al die die-
ren in korte tijd volproppen, ze de wereld over
zeulen. Wat is een dier nog? Een machine. Dat
moet toch anders kunnen?’ 

Mijn droom was een eerlijk vleesproduct
zonder dieren. Niko, geboren vegetariër, was
aanvankelijk sceptisch. Maar hij kon dat niet
goed beoordelen, hij is opgegroeid met tahoe
en tempé, niet met vlees. Toch werd hij en-
thousiast. Ik sprak over machines waar veevoer
– gemalen bonen en granen – in gaat en plant-
aardig vlees uit komt. En zo gebeurde het. Zo
zijn we begonnen met De Vegetarische Slager.
Samen met chef-koks, topslagers, wetenschap-
pers en techneuten is hard gewerkt om de
smaak van rund, varken en kip te vangen in
 vegetarische producten.”

3 Om echt impact te hebben
moet je groot denken

“Tot de overname door Unilever in 2018 was ik-
zelf altijd het testpanel en bepaalde ik of het de
markt in ging. Bij sommige producten duurde
dat lang. De rookworst was bijvoorbeeld een
lastige. Qua smaak, maar ik wilde ook echt die
knak voelen. Zeewier werd zo onze darm. Onze
producten zijn tegenwoordig te koop in alle su-
permarkten. 

Ja, op sociale media waren er boze berichten
dat we met een multinational in zee gingen. Ik

heb mij dat totaal niet aangetrokken. Omdat ik
vanaf het begin heel duidelijk ben geweest:
mijn doel is de grootste slager van de wereld
worden. Zoveel mogelijk impact hebben, dáár
gaat het mij om. Zo snel mogelijk kippen- en
varkenshouderijen overbodig maken. 

We willen een alternatief zijn voor de bio-
industrie, de massa, de kiloknallers. Dan moet
je groot zijn en zo betaalbaar mogelijk. Met als
belangrijkste reden voor mij de ethische kant
hoe we omgaan met dieren. We slachten dieren
als ze eigenlijk nog kinderen zijn. Ik hoop dat
we over 25 jaar 80 procent van het dierenvlees
hebben vervangen door het nieuwe vlees van
planten. Achter op onze verpakking staat een
veelzeggende quote van Albert Einstein: ‘Niets
kan onze gezondheid en het voortbestaan van
het leven op aarde zoveel helpen als de evolutie
naar een vegetarische levenswijze’.”

4 Geef kinderen vrijheid
zichzelf te zijn

“Ik ben opgegroeid op de boerderij, mijn ouders
hadden een gemengd akkerbouwbedrijf. Eigen-
heid werd altijd gestimuleerd thuis, als kinde-
ren werden we al jong serieus genomen. Mijn
ouders waren geen schooltypes, ze snapten het
als je conflict had met het gezag. Als ik nu op
scholen mijn verhaal doe en mij wordt ge-
vraagd hoe in het onderwijs ondernemerschap
te stimuleren, antwoord ik: geef meer vrijheid. 

Kinderen moeten passen binnen het stra-
mien, maar het zou omgekeerd moeten zijn.
Het kind centraal zetten en kijken waar kwali-
teit en interesses liggen. Zoiets. Ik realiseer me
hoe moeilijk dit is in de praktijk, hoor. Toch
denk ik: meer eigen regie. Ik heb altijd mijn
eigen pad gekozen. Als iemand zegt dat ik iets
moet, ben ik geneigd het per definitie níet te
doen. Gek genoeg heb ik met samenwerken
nooit moeite gehad, of veel conflicten. Ik werd
ook meestal klassenvertegenwoordiger, niet
omdat ik dat ambieerde, dat gebeurde gewoon.
Ik neem het voortouw.” >>

LEVENSLESSEN Jaap Korteweg

zaterdag 22 februari 2020

018_NLV1QU_20200222_TRN21_00_basis Magazine  19-2-2020  14:47  Pagina 20



21 TROUW tijd

018_NLV1QU_20200222_TRN21_00_basis Magazine  19-2-2020  14:47  Pagina 21



22

LEVENSLESSEN Jaap Korteweg

Jaap Korteweg (Langeweg, 1962)
groeit op in een boerengezin met
vijf kinderen. Na de Middelbare
agrarische school in goes volgt
hij als 18-jarige zijn vader op als
agrarisch boer. Hij richt de Neder-
landse akkerbouw Vakbond
(NaV) op en schakelt in 1998 als
een van de eersten in brabant
over op biologische landbouw.
tien jaar later richt hij de Vegeta-
rische slager op. in 2018 wordt de
Vegetarische slager gekocht door
unilever. er zijn vele prijzen en no-
minaties, waaronder in 2017 de
tweede plaats in de duurzame
100 van Trouw. 
korteweg woont in etten-Leur.
samen met zijn vriendin heeft hij
een zoon van acht maanden. uit
twee eerdere huwelijken heeft hij
nog drie dochters (twee van 29,
een tweeling, en één van 7). 

op 5 maart verschijnt het boek
‘De Vegetarische Slager, hoe
Jaap Korteweg zijn voedselrevo-
lutie ontketende’, geschreven
door Jeroen siebelink, € 21,99 

5 Neem geregeld rust om de
grote lijnen te blijven zien 

“In 2008 heb ik De Vegetarische Slager opge-
richt en trouwde in datzelfde jaar met Mari-
anne Thieme, destijds lijsttrekker van de Partij
voor de Dieren. We vonden elkaar in onze idea-
len. We kregen een dochter en het eerste jaar
was ik twee dagen in de week thuis om voor
haar te zorgen. 

Bij mijn oudste dochters, een tweeling uit
een eerder huwelijk, had ik dat een beetje ge-
mist. Toen was ik een jonge boer, bezig mijn
bedrijf op te bouwen en altijd buiten aan het
werk. Sinds De Vegetarische Slager werk ik
vanuit huis. Mijn agenda plan ik halfvol. Los
van de zorg voor de kinderen, er is inmiddels
nog een baby bij, is dat om ruimte te hebben
voor onverwachte dingen. En om afstand te
kunnen nemen. Mensen denken dat ik tachtig
uur in de week werk, maar dat is gewoon niet
waar. 

Bewindslieden die van ’s morgens vroeg tot
’s avonds laat een volgepropt schema hebben,
dat kan toch nooit goed zijn? Zo kun je geen
goed beleid maken. Je moet juist een beetje tijd
hebben de zaak te overzien en in alle rust te
overdenken. Of je nu een land bestuurt of een
bedrijf. Ik ga wandelen of praktische dingen
doen zoals koken en bouwen. 

Tijdens de onderhandelingen met Unilever
was ik hier op het terrein een huis aan het bou-
wen. Onze huidige vakantiecultuur vind ik ook
zwaar overschat. Ik hoor mensen die zo ontzet-
tend aan vakantie toe zijn en opgeladen terug-
komen, daar geloof ik niet in. Zorg dat je in je
werkende tijd lekker in je vel zit.”

6 Zoek het debat op, dat is
interessant en leerzaam

“We zijn bezig met de ontwikkeling van een
biefstukmachine, samen met de Wageningen
Universiteit en nog een aantal partijen. Die
machine gaat er komen, ik hoop dat we er dit
jaar mee gaan testen. Met zo’n keukenmachine
kunnen chefs straks hun eigen plantaardige
vlees maken, met eigen receptuur. Mooi ook
voor de dorpsslager. De progressieve slagers kij-
ken welwillend naar onze producten, het con-
servatieve deel kan het zien als bedreiging. 

Toch ben ik nog nooit iemand tegengeko-
men die vervelend deed. Ook geen slager, kip-
penboer of varkensboer. Terwijl ik het debat
juist opzoek. Word ik uitgenodigd te komen
spreken voor slagers, boeren of een afdeling
van GroenLinks, dan kies ik voor die slagers of
boeren. Omdat ik dat interessanter vind. Bij
zo’n bijeenkomst werd mij eens gevraagd wat
de grootste bedreiging is voor de kippenhoude-
rij. ‘Dat ben ik’, zei ik. Daarna zit ik dan toch
leuk te praten met allerlei mensen. Dat zijn
open en respectvolle gesprekken. 

Ik overtuig die boeren heus niet massaal,
wel zet ik hen misschien aan het denken. Ik
hoop dat we over dertig jaar geen kippen meer
gebruiken voor ons kippenvlees. Of er nu zes
kippen op een vierkante meter zitten of tien,
het blijven veel kippen op een vierkante meter.
En het blijven heel korte levens.” 

7 Dieren horen in hun
natuurlijke leefomgeving  

“Vijftien jaar geleden heb ik een stuk land-
bouwgrond gekocht en dat ‘teruggegeven’ aan
de natuur. Grofweg 95 procent van het terrein
moest weer natuur worden, op de rest mocht 
ik bouwen. Ik woon nu tijdelijk in een soort
schuur, maar over een paar maanden is het huis
klaar. Daar ga ik wonen met de kinderen, als
die bij mij zijn, mijn vriendin en onze zoon van
acht maanden. Ik ben een natuurmens en het
liefst in en om huis. Huisdieren hebben we
niet. Het allerfijnst vind ik het als dieren in
hun natuurlijke omgeving leven. De reeën en
fazanten lopen hier door de tuin. En zo hoort
het.”<<

‘Huisdieren
hebben we 
niet. De reeën
en fazanten
lopen hier door
de tuin. Zo
hoort het’
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O nlangs lag onze poes
dood onder aan de dijk.
Nou ja, daar kwamen we
uiteindelijk achter via
de buurtapp want een

buurvrouw, die dagelijks met haar
dochter en twee golden retrievers
langs ons huis loopt, had toch echt
een lapjeskat zien liggen en ze was
zelfs nog naar onze buren gelopen
maar die wisten óók niet van wie zij
was. Na dit onheilsbericht verdween
het lichaam van onze poes spoorloos.
Nergens meer te vinden. En dus werd
de dijk haar herdenkingsplek, als het
graf van de onbekende soldaat.

Eerlijk gezegd ging ik ervan uit dat
onze poes die ochtend niet was
thuisgekomen omdat haar hormonen
begonnen op te spelen, ze de hort op
was, en een leuke nacht achter de rug
had. Maar dat bleek allemaal weer
een stuk tragischer te zijn verlopen.
Dagelijks kijk ik nu vanuit ons keu-
kenraam uit op de ringdijk, die
enorme grafzerk, met een enigszins
weemoedig gevoel in mijn buik. 
Een tijdje geleden zat Rutger Breg-
man bij ‘De wereld draait door’ om te
praten over onze dijken. Want die
zijn volgens hem helemaal niet zo
veilig als gedacht. We leven een paar
meter onder zeeniveau zonder daar
maar een dag bij stil te staan. Maar bij
een zeespiegelstijging van meer dan

twee meter zitten we al dik in de pro-
blemen, zei hij, en ook in zijn pam-
flet citeerde hij de grote deltaman
Johan van Veen: “Eens zullen we dit
land met een zucht van verlichting
aan de golven prijsgeven”.
Ik weet niet of Bregman direct onder
aan een dijk woont, en hoe houdbaar
zijn uitspraken precies zijn, maar
met het uitzicht op de ringdijk voor
ons huis staan we dagelijks stil bij
onze sterfelijkheid. En heus niet al-
leen vanwege een dode poes, of een
auto die zo nu en dan de vaart in rijdt,
maar vanwege het feit dat we de dijk
zíen, in de wetenschap dat al die mil-
jarden liters water worden wegge-
pompt door het elektrische gemaal
waar ik dagelijks langsloop. Dat de
badkuip waarin wij wonen zomaar
kan overstromen als de zeespiegel
nog verder stijgt. Maar sta ik midden
op de Dam in Amsterdam dan zie ik
niks, terwijl daar onder mijn voeten
net zo goed een dijk verstopt zit. 

Moeten we sommige dijken zichtbaar
maken door een vlag te plaatsen? Om
ons alert te houden? Als herden-
kingsplekken waar de mens de strijd
tegen het water is aangegaan. Of ge-
woon als herdenkingsplek voor een
dode poes, dat mag ook. 

Dijk 

renske Jonkman schrijft over haar leven
op het platteland, tussen 
boeren en natuurbeschermers.  

De badkuip waarin wij wonen 
kan zomaar overstromen

COLUMN Renske Jonkman
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