
Nieuwegeinse Helden 
 
Helden zijn er in alle vormen en maten, ook in Nieuwegein. De 
wijkagent die al 15 jaar in Nieuwegein 
rondloopt en het tienermeisje dat een bloedende 
medebewoner redde, maar ook de 
initiatiefnemers van Geinbeat die de stad van 
een geliefd festival hebben voorzien. Dit zijn 
slechts drie van de 31 helden die gemeente 
Nieuwegein samenbrengt in de tentoonstelling 
‘Nieuwegeinse Helden’. De helden zijn te 
bewonderen op grote gekleurde vlaggen op 
Parkeerterrein West in de binnenstad en vanaf 
nu ook iedere week op De Digitale Stad 
Nieuwegein. Deze week de dertiende van 31 
afleveringen: Peter Post (53)Biologische 
Keurslager. 
 

‘Het slagersvak zit ons in het bloed. Zowel 
mijn vrouw als ik is ermee opgegroeid. Onze 
vaders hadden al een slagerij. Maar in de loop 
der jaren hebben we het vak zien veranderen, en 
niet in positieve zin. De globalisering heeft 
het oude ambacht kapot gemaakt. Vroeger stond je product 
centraal. Je kocht één koe en verkocht ‘m van kop tot staart. 
Nu staat de klant centraal. Op zich niets mis mee, maar het is 
ten koste gegaan van de kwaliteit en het welzijn van de 
dieren. Dieren worden kunstmatig vetgemest en zitten 
bijeengedreven in krappe kooien. 

Een aantal jaren geleden zaten we in een crisis. Het werd 
allemaal iets té massaal. Rechtstreeks contact met de boer 
hadden we niet meer. Klanten wilden allemaal dezelfde 
vleessoorten. Liefst zo goedkoop mogelijk. We deden ons best 
hen tegemoet te komen. Maar het beste wat we konden krijgen, 
was bij lange na niet goed genoeg. Vlees dat we kochten, was 
afkomstig van kunstmatig vetgemeste dieren die nooit de 
buitenlucht hadden geroken. Even hebben we serieus nagedacht 
een ander vak te kiezen. Tot we besloten voortaan helemaal 
biologisch te gaan.  

Nu weten we weer waar ons vlees vandaan komt en hoe het is 
opgegroeid. De varkens, koeien en kippen hebben bij leven alle 
in de wei kunnen dartelen. En dat proef je! Door authentiek, 
ambachtelijk en eerlijk vlees te verkopen, hebben we onze 
passie hervonden. En die passie straalt af op onze klanten. Ze 
stellen kritische vragen en staan ervoor open nieuwe dingen te 
proberen. Ook zij snappen nu dat een varken uit meer bestaat 
dan het haasje alleen.’ 


