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Meer tegenwicht
Aangenaam, mijn naam is Willem-Paul de Mooij, sinds  
1 september hoofdredacteur VMT. De afgelopen 12 jaar 
hield ik mij bij foodvakbladen Levensmiddelenkrant en 
Out.of.Home Shops bezig met een andere schakel in 
food: supermarkten. Die zien producten liefst als  
handelswaar waar je  zoveel mogelijk van moet zien  
te verkopen.

Voor retailers is het eigenlijk maar lastig dat allerlei 
ngo’s zich de laatste jaren steeds meer bemoeien met 
wát er in het schap ligt. Die bemoeienis gaat over de 
meest uiteenlopende onderwerpen. Recent nog over  
de omstreden kleurstoffen E102, E110, E122, E124  
en E129 en E104. In 2007 stelden onderzoekers  
van de Universiteit van Southampton dat deze stoffen 
mogelijk hyperactiviteit bij kinderen veroorzaken. De 
Southampton Six waren geboren. De Europese voe-
dingsautoriteit EFSA zag na eigen onderzoek echter 
geen gevaar en dat bleek ook niet uit een reeks op-
volgende onderzoeken. Het Southampton-onderzoek 
wordt bovendien in twijfel getrokken vanwege de opzet.

Toch moet er sinds 2010 een waarschuwing op de  
verpakking staan. En voedselwaakhond foodwatch 
stortte zich er dit jaar op. Gevolg: Albert Heijn en  
Jumbo gaan de kleurstoffen uit hun producten weren. 
De industrie en de wetenschap balen hiervan, want  
beslissingen worden zo gedreven door emoties, vinden 
ze. Het kan dan nog zo “onlogisch en onwetenschappe-
lijk” zijn, zoals WUR-onderzoeker Ralf Hartemink het  
in de Volkskrant stelde, maar je moet er wel iets mee 
als industrie. Supers zijn immers de machtigste in de 
keten. Misschien tijd voor de industrie om wat meer  
tegenwicht in de schaal te leggen, gebaseerd op de 
harde feiten. Anders is het einde zoek.
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