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Toekomst

De hedendaagse voedingswereld staat op barsten.

Overheersende productiepraktijken en consumptie-

patronen hebben hun onschuld verloren. Ze trekken een

te zware wissel op de gezondheid van mens en milieu.

Verandering is op komst. Het panoramische boek ‘Food

Wars’ biedt twee uitwegen om in de nabije toekomst

aan een apocalyps te ontsnappen.

De spanning die bij steeds meer mensen
op de broekband staat, is representatief
voor de oplopende spanning in voedings-
land. De spectaculaire stijging van het
aantal mensen dat te kampen heeft met
overgewicht illustreert bovendien dat het
naoorlogse succesverhaal van toene-
mend voedselaanbod ten einde loopt,
aldus Tim Lang en Michael Heasman.
Beiden zijn verbonden aan de City Uni-
versity in Londen en specialisten op het
terrein van voeding. In het zojuist ver-
schenen ‘Food Wars’ betrekken ze de

stelling dat het ‘productionistische para-
digma’ niet langer overeind is te houden.
In deze zienswijze staat kwantiteit boven
kwaliteit en worden efficiëntie, kostprijs-
reductie, optimalisatie, intensivering en
opbrengstverhoging in kapitalen
geschreven. Ondanks de hegemonie die
deze begrippen de voorbije halve eeuw
hebben gehad en ondanks de successen
die ze hebben geboekt om de vele mon-
den en hongerige magen te vullen, heeft
dit paradigma zijn langste tijd gehad.

Paradigmastrijd
Twee andere paradigma’s gloren aan de
horizon. Het ‘levenswetenschappelijke
paradigma’ is de eerste alternatieve visie.
Hier ligt het accent op een voortgaande
technologisering van voeding, op contro-
le en op de individuele verantwoordelijk-
heid van levensmiddelenconsumenten
om gezonde voeding tot zich te nemen.
Het concurrerende raamwerk om voed-

selland op een andere wijze in te richten
is het ‘ecologische paradigma’. Hier ligt
de nadruk op de maatschappelijke ver-
antwoordelijkheid van producenten om
met respect voor de natuur te produce-
ren. Eenzelfde collectieve verantwoorde-
lijkheid is er voor consumenten: het is
hun maatschappelijke verantwoordelijk-
heid om gezond, gevarieerd en duurzaam
te consumeren. De benadering van voe-
ding en volksgezondheid is hier een col-
lectieve (bedrijf, beleid en burgerij zijn
alle betrokken en bewust), terwijl het
levenswetenschappelijke paradigma juist
een individualistische leidraad bezit
(iedereen heeft zijn eigen verantwoorde-
lijkheid en de vrije markt bepaalt).
Ondanks de verschillen zijn beide stevig
ingebed in de biologische wetenschap-
pen, waarbij de levenswetenschappelijke
visie er de voorkeur aan geeft in het labo-
ratorium te zoeken naar ‘smart foods’ en
de ecologische zoekt naar voedselpro-
ductie en -consumptie die harmonieert
met de natuurlijke en sociale omgeving.
De oorlog in voedingsland die Lang en
Heasman voorzien, woedt vooreerst niet
tussen deze twee nieuwe visies. Beide
vechten een paradigmastrijd uit met het
oude paradigma, dat zich niet zonder
slag of stoot van de troon laat duwen.
Temeer niet omdat de tradities van het
productionisme diepgeworteld zijn, het
steun ondervindt van sterke krachten en
machten en vanwege het feit dat de ver-
diensten waarop het zich kan beroepen
groot zijn. Veel overheden en onderne-
mers in voedingsland staan daarom niet
te springen om verandering. Toch smeult
het ongenoegen volgens Lang en Heas-

man en zijn de eerste brandhaarden
zichtbaar. Deze wijzen er op dat de strijd
is ontbrand en de prognose is dat de
voedseloorlogen de komende decennia
zullen voortduren.
De gemoederen lopen in het bijzonder
op als het om de gezondheid van mens
en milieu gaat. De dominerende produc-
tiepraktijken en consumptiepatronen
hebben hier bepaald een ongunstige
invloed op. Lang en Heasman putten zich
in hun boek uit om bewijslast te vinden
voor de schade die inmiddels is aange-
richt. Ze zijn verzot op cijfermateriaal. In
Food Wars wemelt het van de tabellen
om het betoog kracht bij te zetten. Met
het oog op het milieu wordt (cijfer)mate-
riaal aangeleverd om aan te tonen dat er
sprake is van overbelasting. De voort-
gaande intensivering van veehouderijsys-
temen of toenemende mondiale trans-
portstromen van etenswaren komen als
onhoudbaar uit de bus. De door Lang en
Heasman gepresenteerde oplopende
getallen en kosten die horen bij voe-
dingsgerelateerde ziekten bedoelen
eveneens te alarmeren. In het licht van
overgewicht, diabetes of hart- en vaat-
ziekten verliest de (over)consumptie van
voeding haar onschuld. Evenmin is het
ongelimiteerde aanbod dan louter van-
zelfsprekend en spreekt het van vrijblij-
vendheid als wordt verkondigd dat alleen
consumenten zelf verantwoordelijk zijn
voor wat en hoeveel ze eten.

Rafelranden
Hoe groot de gepleegde ecologische
roofbouw ook mag zijn en welke epide-
mische vormen overgewicht inmiddels
heeft aangenomen, het is wat anders om
te wijzen op de urgentie om fundamen-
teel met het recente verleden te breken
dan aannemelijk te maken dat deze pro-
cesgang ook zijn beslag zal krijgen. Hier
wreekt zich het optimisme dat de auteurs
van Food Wars zichzelf toedichten. Het
levenswetenschappelijke paradigma is
immers in belangrijke mate te zien als
een gemoderniseerde versie van het pro-
ductionistische. Behalve dat er extra aan-
dacht wordt gegeven aan het reduceren
van nadelige effecten voor het milieu en
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het ontwikkelen van gezondheidsbevor-
derende effecten van voedingsmiddelen
voor menselijke consumptie, blijft alles
bij het oude. Machtsconcentratie, schaal-
vergroting, kapitaalintensief en globali-
sering zijn en blijven sleutelwoorden. De
levenswetenschappelijke uitweg ligt in
het verlengde van de route die de afgelo-
pen decennia is gevolgd. Juist omdat het
géén trendbreuk betekent mag er de ver-
wachting zijn dat de kandidatuur voor de
positie van troonpretendent hierdoor
wordt versterkt. Als het levensweten-
schappelijke paradigma feitelijk een weg
vervolgt die al tijden geleden is ingesla-
gen, rijst de vraag of deze benadering
werkelijk afdoende is om de ontwikkeling
te stuiten waarbij we fysiek en ecologisch
steeds meer uit onze voegen barsten.
De ecologische benaderingswijze behelst
daarentegen wél een meer radicale her-
vorming van voedingsland. En alsof dit
op zichzelf al niet ongunstig genoeg is
om het productionistische paradigma
naar de kroon te steken, krijgt de ecolo-

gische visie voor-
alsnog slechts in
beperkte kring vol-
ledige en volmon-
dige ondersteu-
ning. Ondanks tal
van (lippen)dien-
sten die door
ondernemingen,
overheden en con-
sumenten worden
bewezen aan het
vergroten van de
ecologische duur-
zaamheid van
voedselland, is er
ook sprake van
halfhartigheid,
tegenstrijdige
belangen en prak-
tische bezwaren.
Hoe dan ook, de
twee nieuwe para-
digma’s die in
Food Wars ten
tonele worden
gevoerd zijn niet
gelijkwaardig. Een

dergelijke voorstelling van zaken is net zo
vertekenend als de ruime media-aan-
dacht die er is voor ‘slow food’, streek-
producten of biologische voeding. Deze
vertegenwoordigen momenteel niet de
hoofdstroom in de voedingswereld, maar
bevinden zich aan de rafelranden. Met
betrekking tot het ecologische paradig-
ma is het dus niet de kwestie of hier spra-
ke is van een alternatieve richting, maar
meer dat zich nog nauwelijks een
gebaande weg heeft gevormd naar die
heerlijke nieuwe voedingswereld.
Kortom, is het voor het levensweten-
schappelijke paradigma twijfelachtig of
dit een ontsnappingsroute zál zijn om tot
een heroriëntatie te komen, voor het eco-
logische paradigma is het de vraag of het
een levensvatbare ontwikkelingsroute
kán zijn in de richting van een voedings-
wereld die in het teken staat van de
gezondheid van mens en milieu.

Leesvoer
Hoewel de oorlogsmetafoor te weinig

wordt uitgewerkt om te overtuigen, is het
wel een verdienste van Food Wars dat tal
van tegenstellingen, die van betekenis
zijn in de wereld van voeding (fast food
en slow food, consument en burger of
globalisering en regionalisering, et cete-
ra), aan de visionaire gedachtelijnen van
de strijdige paradigma’s zijn te hangen.
Een verdienste is evenzeer dat gezond-
heid van mens en milieu nu eens in een
adem worden genoemd. Een consequen-
tie hiervan is dat milieukwaliteit ook een
onderdeel van voedselkwaliteit wordt. Dit
impliceert bijvoorbeeld dat de ‘verant-
woorde’ voedselkwaliteit van het in
Nederland gekochte biologisch boontje
uit Verweggistan aanzienlijk wordt gere-
duceerd door het aantal afgelegde kilo-
meters naar de plaats van verkoop.
In het algemeen getuigen Lang en Heas-
man er met Food Wars van dat de
gezondheid van voedsel en de voedings-
wereld in een brede context dient te wor-
den geplaatst. Een groot aantal geva-
rieerde onderwerpen passeert de revue.

Behalve dat de stand van zaken op het
gebied van verschillende volksgezond-
heids- en milieuproblemen wordt opge-
maakt, is er bijvoorbeeld ook de nodige
aandacht voor machtsverschuivingen in
de richting van fabrikanten en grootgrut-
ters en voor machtsconcentraties in voe-
dingsland. Deze aanpak maakt Food
Wars tot een veelzijdig overzichtswerk
dat de potentie heeft om uit te groeien
tot de status van verplicht leesvoer voor
iedereen die de komende tijd wenst mee
te praten over de voedingswereld van
vandaag en (over)morgen.
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