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Connected of  
disconnected
Technologie verbindt mensen en maakt de wereld tot 
één groot dorp. Wie kan zich nog een leven zonder 
smartphone en iPad voorstellen? De keerzijde is dat als 
het mis gaat met al die technologische systemen, het 
ook goed mis kan gaan. Dan blijkt de grote afhankelijk-
heid, en tonen we onze zwakte en raken soms zelfs in 
paniek.

Ik maakte het zelf onlangs mee bij de Nederlandse 
Spoorwegen. Het sprintertje passeerde net station Rot-
terdam-Noord en stevende af op eindstation Rotterdam 
Centraal. Plots kwam de trein met een schok tot stil-
stand. Even een paar minuten wachten voor een rood 
sein, dacht ik. Maar twee uur later zat er nog steeds 
geen beweging in. Een computerstoring rond Rotter-
dam. Al het treinverkeer lag plat.

De hele beschaafde wereld ligt aan het infuus van de 
technologische vooruitgang. Ook de voedingsindustrie. 
Voeding en technologie zijn meer dan ooit met elkaar 
verbonden. In deze VMT met de titel ‘Food connected’ 
daarom aandacht voor de toekomst van het etiket,  
personalized food, the internet of things en meer. Terug 
naar de ‘train disconnected’. Na tweeënhalf uur, het was 
inmiddels 2.00 uur ‘s nachts, waren hulptroepen onder-
weg voor de evacuatie. Een touringcar bracht ons naar 
Rotterdam Centraal. Daar stond een andere bus klaar 
voor de reis naar onder andere Rotterdam Blaak. Toen 
ik de paniekerige chauffeur – waarschijnlijk net daar-
voor uit bed gebeld – met bevende vingers over de navi-
gatie zag gaan, besloot ik eieren voor mijn geld te kie-
zen. Hij had geen idee hoe bij Blaak te komen. Ik stapte 
uit en liep naar huis. Even geheel onafhankelijk van alle 
technologie en mijn eigen lot bepalend. 
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Thema: Trends: Food connected

Wie had er vijf jaar geleden een smartphone of 

tablet? Nu zijn ze niet meer weg te denken uit het 

dagelijkse leven. In trein, bus en op straat: burgers 

vastgeplakt aan hun geavanceerde apparaten. Ze 

willen altijd en overal van alles op de hoogte zijn. 

Ook de voedingsindustrie speelt in op die verande-

rende consument en oprukkende technologieën. 

Ook food is steeds meer ‘connected’. Daarom een 

themanummer met trends: over de toekomst van 

het etiket, personalized food en meer.
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