
Toen Alex Craig (24) drie maanden geleden op Reddit een 
foto van een aardappel met een postzegel voorbij zag 
komen, kreeg hij een ingeving: wat als hij nou eens zijn 
eigen aardappelverzendbedrijf zou starten? Hij legde zijn 
zakenplan die avond nog voor aan zijn vriendin. ‘Die 
noemde het het stomste idee dat ze ooit gehoord had’, 
vertelt Craig aan de lokale Texaanse zender WFAA. ‘Je zult 
niet eens één aardappel verkopen’, was haar voorspelling. 
Inmiddels heeft Craig al meer dan tweeduizend aardappels 
in de brievenbus gestopt en verdient hij met Potato Parcel 
tienduizend euro per maand. En dat terwijl het hem slechts 
dertig seconden per pieper kost om de anonieme boodschap 
erop te pennen. Craig verzendt nu zo’n honderd aardappels 
per dag naar alle uithoeken van de Verenigde Staten en 
heeft al plannen om naar het buitenland uit te breiden. Een 
middelgrote aardappel kost klanten acht dollar inclusief 
verzendkosten en heeft ruimte voor een tekst van honderd 
tekens. Een grote knol is tien dollar en even uitgebreid als 
een Twitterbericht. Maar nog mooier dan het geld vindt 
Craig de invloed die hij op andermans leven heeft, al is het 
maar voor een milliseconde. ‘Dat is te gek.’ 

Haatcitroenen
Craig is niet de enige die voedsel met een boodschap 
verstuurt. De aardappel die hij op Reddit zag, was 
waarschijnlijk van Mail A Spud. Dat bedrijf verscheept al 
sinds 2014 bintjes door de VS. Ook heeft hij concurrentie 
van haatcitroenen en schieten de pieperpostorderbedrijfjes 
in Canada en Groot-Brittannië als paddenstoelen uit de 
grond. Het sturen van vreemde dingen per post is natuurlijk 
ook niet nieuw. Gary Ross Dahl schopte het halverwege de 
jaren zeventig van de vorige eeuw al tot miljonair, door 
stenen te verkopen als huisdier. Maar ook zijn idee werd 
gekopieerd en al snel zag Dahl zich genoodzaakt om weer 
als copywriter in de reclame te gaan werken. Craig heeft 
dan ook geen vijfjarenplan voor zijn bedrijf. ‘Het echte plan 
is kijken hoe lang ik hiermee kan doorgaan naast een 
voltijdbaan’, zegt hij tegen Dallas Observer. ‘Ik probeer 
gewoon zoveel mogelijk geld te verdienen terwijl ik aan 
mijn carrière werk.’ Wijze woorden van Craig. Mooi voor op 
een aardappel. 
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Je bent jarig, krijgt een pakketje met de post en 
je hart maakt een sprongetje: wat zou het zijn? 
Je kunt niet wachten, scheurt de envelop open en 
vindt… een aardappel. Toen Alex Craig deze bood-
schappendienst bedacht, noemde zijn vriendin 
het ‘het stomste idee ooit’. Nu loopt de Amerikaan 
ermee binnen. Door Charlotte Goldhoorn

De Plastic Soupermarket ziet er op het eerste gezicht 
uit als alle andere buurtwinkels. Strakke schappen 
met aantrekkelijke kleuren en verleidende leuzen als 
‘New!’ en ‘Top Deal!’. Maar wie dichterbij komt, ziet 
dat de producten al aan hun tweede leven begonnen 
zijn. Vrijwilligers van de Plastic Soup Foundation en 
Stichting Noordzee hebben de troep uit het water 
geschept en schoongemaakt. Daarna hebben Lou 
McCurdy en Chloë Hanks van het Britse 
kunstenaarsduo Dirty Beach alles van etiketten 
voorzien en de winkel ingericht met schappen van 
Ekoplaza. ‘De verpakkingen zijn een parodie op de 
spullen die je normaal in de supermarkt vindt’, vertelt 
McCurdy. ‘We hebben alles op categorie gesorteerd: 
blikjes energiedrank, fruitdrankjes in plastic � esjes, 
schoonmaakproducten, wegwerp bekers, plastic 
zakken… We hebben ook snoeppotten vol drugsafval, 
die hebben we Sea Weed genoemd. Zo krijgen mensen 
een goed idee van wat voor alledaagse spullen er met 
onze rivieren meestromen en in de oceaan terecht-
komen. Het is een creatief project om mensen op een 
leuke manier bewust en betrokken te maken.’ 

Duurzame alternatieven
In 2013 maakte Dirty Beach de eerste supermarkt van 
strandafval. Dit is de eerste keer dat de vrouwen er 
de Noordzee mee oversteken. Is de troep in 
Nederland nou anders dan die in Groot-Brittannië? 
McCurdy loopt naar een schap vol Capri-Sun-achtige 

drinkzakjes. ‘Deze hebben wij ook wel, maar niet zo 
veel.’ Ze wijst naar rechts. ‘De � etszadels!’ Haar blik 
dwaalt verder. ‘En ik heb nog nooit zulke gigantische 
zakken chips gezien. Het lijkt alsof er kleinere zakjes 
in zitten, wat nog meer plastic is, maar deze zijn 
misschien voor als je een vreetbui hebt. Weet je, zelfs 
als je op het meest afgelegen eiland ter wereld bent, 
kun je nog een supermarkt als deze vullen. Overal is 
plastic.’ Hoe brengen we daar volgens McCurdy 
verandering in? ‘Dit is vooral plastic dat één keer 
gebruikt is. Daar zouden we mee kunnen stoppen. 
Recycling is niet het antwoord, dus we moeten 

minder gebruiken en vaker plastic weigeren.’ 
Daarmee komen we bij de kassa aan. De producten 
uit de schappen zijn niet te koop, maar bij de balie 
worden wel duurzame alternatieven aangeboden, 
zoals herbruikbare water� esjes en tandenborstels 
van bamboe. Alleen de vraag ‘Tasje erbij?’ ontbreekt, 
uiteraard. 

Shoppen tussen het afval
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Rocksterren
Casino heeft al bijna 250 pinda’s een 
nieuw uiterlijk gegeven. Voor MTV maakte 
hij de cast van Game of Thrones van 
aardnoten en hij gaat waarschijnlijk ook 
The Walking Dead vereeuwigen. Zijn werk is 
tentoongesteld in Singapore en Hongkong 
en hij krijgt verzoekjes van over de hele 
wereld. ‘Mensen vragen me hun 
familieleden, honden of popsterren te 
maken. Ik doe het naast mijn werk als 
speelgoedbedenker, dus ik heb niet heel 
veel tijd. Er is nu een wachtlijst van drie 
maanden.’ Per pinda is Casino ongeveer 
tien uur bezig. Het resultaat kost 
gemiddeld 250 euro, afhankelijk van hoe 
ingewikkeld het is. ‘Sommige rocksterren 
hebben me ingehuurd om hun gezin van 
pinda’s te maken, bijvoorbeeld zanger 
Trent Reznor van Nine Inch Nails. En de 
bassist van Nirvana heeft mijn versie van 
de band op Twitter gedeeld. Toen iemand 
me inhuurde om Jimi Hendrix te maken, 
luisterde ik tijdens het werk de hele tijd 
naar zijn muziek. Ik kende hem eerst niet, 
maar nu is hij mijn favoriete artiest.’ 
Casino laat zijn fantasie de vrije loop en 
houdt het niet bij pinda’s. Hij tovert nu ook 
verpakkingsmaterialen om in monsters. 
Zijn tentoonstelling Infestation is 
binnenkort te zien in een galerie in de 
Britse plaats Brighton. 

In Amsterdam-Noord verrees vorige week 
tijdelijk een bijzondere supermarkt. De 
schappen waren netjes gevuld, maar 

van dichtbij maakten de producten een wat 
verfomfaaide indruk. Dat is ook niet zo gek, want 
alle koopwaar is door vrijwilligers uit de rivier het 
IJ gevist en van het strand geplukt. Welkom in de 
Plastic Soupermarket! Door Charlotte Goldhoorn

Vanaf eind september is de Plastic Soupermarket 
twee maanden te bezoeken in het Bonnefanten Hedge 

House in het Limburgse Wijlre. Kijk voor meer informatie op 
www.plasticsoupfoundation.org

binnenkort te zien in een galerie in de 
Britse plaats Brighton. 

origineel cadeau? 
stuur een 
aardappel!


