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Voorwoord

Een van de thema’s van het werkprogramma van InnovatieNetwerk is ‘Duurzame
Voedselconsumptie’. In dit thema kijken we vanuit het perspectief van consumenten en de hen omringende consumptiecultuur naar manieren om te werken aan
een duurzaam voedselsysteem. We zien twee benaderingswijzen die mogelijk voor
doorbraken kunnen zorgen. Eén route is die van de informatiehuishouding − we willen bereiken dat consumenten de lead krijgen in informatiestromen rond voeding.
Een andere route is die van de eetcultuur: hoe kunnen we de rol van voedsel in ons
dagelijks leven, en de gewoontes die daarbij horen, zó veranderen dat duurzamer
consumeren welhaast ongemerkt de normaalste zaak van de wereld wordt?
Het essay dat voor u ligt, gaat over deze tweede route. Het is geschreven door
Martijn van Beek, een zelfstandig ondernemer en oprichter van de stichting Voeding
Leeft, die lang heeft gewerkt in de voedingsindustrie, in het bijzonder in de marketing.
Hij was een van de vele mensen die we in de aanloop naar dit thema hebben gesproken en die ons tot identificatie van de twee doorbraakroutes hebben gebracht.
In dit essay zet Martijn van Beek zijn ideeën en ook zijn worsteling met het thema
uiteen. Het is een echt essay geworden dat de persoonlijke noot niet schuwt. Het
essay heeft zijn waarde voor ons al bewezen omdat het een nadere invulling geeft
van de route van de eetcultuur. Van Beek roept op de verandering in te zetten via
ingrijpende eetervaringen. In een eetcultuur waarin alles vooral gemakkelijk, ongemerkt en snel moet gaan, is dat inderdaad een stevige boodschap. Ik verwacht
daarom dat het essay bruikbare aanknopingspunten biedt voor iedereen die ons
voedselsysteem wil verduurzamen.
Dr. G. Vos,
Directeur InnovatieNetwerk
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Samenvatting

Dit essay houdt een pleidooi voor het maatschappelijk breed ontwikkelen van een
duurzame eetcultuur. Die eetcultuur is denkbaar en realiseerbaar. Het tij is te keren
in één generatie.
Startpunt van dit essay is het huidige pad waarop we zitten in het bevorderen van
meer duurzame voeding, zoals dat is beschreven in de nota “Duurzame Voeding”
van toenmalig LNV-minister Verburg in 2009 en deels is geadopteerd door het huidige kabinet. De ambitie in Verburgs nota is zeer hoog: wereldwijd tot de koplopers
op het gebied van duurzame voeding behoren. Dit essay betoogt dat deze ambitie
niet realistisch is zonder serieuze doorbraken op consumentenniveau.
De belangrijkste reden dat de genoemde ambitie niet gehaald zal worden, is dat
de consument nauwelijks verbonden is met de natuur en haar voeding. Het feit dat
een nog steeds groeiend deel van de volwassen bevolking overgewicht heeft en
welhaast verslaafd is aan bepaalde voeding, vergroot deze kloof alleen nog maar
verder. Als antwoord op dit veel bredere en dieper liggende probleem, wordt in dit
essay een nieuw pad beschreven en uitgediept. Dit pad is gericht op het ontwikkelen
van een duurzame eetcultuur. Hierbij zit de sleutel in de – nu nog historisch lage –
waarde en betekenis die worden gegeven aan voeding. Zo zou voeding een cruciale
rol kunnen spelen in de alleen al vanuit kostenoogpunt noodzakelijke verschuiving
van een curatieve naar een meer preventieve gezondheidszorg. Gezien het feit dat
de Nederlandse economie enorm sterk is in voeding, en de overheid agrofood en
tuinbouw zelfs heeft aangewezen als twee van de negen topsectoren (en farma
niet), ligt er dus een prachtige kans om twee vliegen in één klap te slaan. De voedingssector, met nadruk op de primaire sector, zou zo op termijn kunnen verdubbelen in volume en marge. Tegelijkertijd kunnen de kosten in de gezondheidszorg
gehalveerd worden.
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Een duurzame eetcultuur begint dus bij het ontwikkelen van een gezonde eetcultuur. Die twee zijn grotendeels ook hetzelfde, concludeerde de Gezondheidsraad in
een recent advies aan de regering (juni 2011). Dit essay bevat het pleidooi om de
bewuste ervaring van de gebruiker met voeding volledig centraal te stellen, en zo
structurele gedragsverandering te realiseren. Als we als Nederland koploper willen
zijn in de wereld, kunnen we van de duurzame Nederlandse consument-koplopers
veel leren. Er bestaat al een grote groep mensen die bewust met voeding omgaan

en die vaak wezenlijke innerlijke ervaringen hebben gehad. De grote uitdaging ligt
erin om deze koplopersgroep sterk te vergroten en naar een point of no return
te brengen, zodat de rest van de samenleving, de politiek en het aanbod vanuit
het bedrijfsleven vanzelf volgen. Er ligt een enorme kans om juist in een land als
Nederland, dat nauwelijks een betekenisvolle eetcultuur heeft, een nieuwe duurzame eetcultuur vanaf de grond af op te bouwen. Het start met het werkelijk (willen)
aanpakken van de wortel, namelijk de relatie met onze voeding en natuur, het openstaan voor de dialoog en de ervaring, en een werkelijk bewuste keuze voor dit alles.
De overheid is onmisbaar als aanjager en stimuleerder van dit pad. En dus zal haar
beleid hierop moeten worden ingezet. Denk aan het serieus integreren van voedingsvaardigheden en natuurprojecten in het onderwijs en een totaal nieuwe manier van bewustwordingscampagnes door de overheid in plaats van de gedateerde
Postbus 51-spotjes. Van mensen bereiken met nog meer informatie, naar mensen
in hun hart en maag ‘beraken’. Het gaat, zoals gezegd, om keuzes maken en om de
moed om, net als veelal in het bedrijfsleven, vanuit een concreet langetermijndoel
van een duurzame eetcultuur terug te rekenen naar wat er allemaal nodig is om
dit te realiseren en daarover het debat te laten gaan. Dan kunnen we werkelijk die
beoogde koploper als land ook zijn. Dit essay biedt hiertoe handvatten voor nieuw
type onderzoek, innovatie en overheidsbeleid.
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Inleiding

Hoe kunnen consumenten een actieve, sturende rol krijgen in de voedseltransitie?
Dit was de vraag waarmee ik op pad ben gestuurd bij het schrijven van dit essay.
Hoe simpel het antwoord eigenlijk kan zijn op deze vraag blijkt uit een bericht in de
Volkskrant (20 juli 2011) op de dag dat ik deze inleiding achteraf schrijf. Daarin staat
dat de Verenigde Naties een resolutie hebben goedgekeurd over ‘geluk’ als hoogste
doel, boven ‘geld’. De resolutie is ingediend door de staat Bhutan, die al jaren werkt
met het Bruto Nationaal Geluk i.p.v. Bruto Nationaal Product als graadmeter voor
hun welvaart. Dit bericht raakt mij in mijn hart. Het versterkt enorm mijn optimisme
en mijn gevoel dat we in een zeer bijzondere tijd leven. We kunnen twee kanten op.
Letterlijk. De weg van het geld (meer, meer, meer) of de weg van het geluk (welzijn,
tevreden met wat je hebt). Dualiteit ten top dus. “What’s it gonna be, yes or no?”,
zong Meatloaf in mijn jeugd. Wat mij betreft, is het YES, de weg van het geluk. De
weg van de eenvoud van het bestaan, de schoonheid van de rauwe natuur, een pure
glimlach op straat van een voorbijganger, stoeien met mijn twee jonge dochters. En
dus ook de eenvoud van een groene salade met wat goede olijfolie en balsamicoazijn. Het genieten van een met liefde gezette cappuccino, en de malsheid van een
goed stukje vlees op zijn tijd. Oftewel, genieten van eten, het voeden van je lichaam
en geest. In plaats van het direct bevredigen van onweerstaanbare behoeftes, op
elk moment van de dag, op iedere plek. En tegelijk is daar natuurlijk geld voor nodig,
dat kan niet anders. Maar juist in dit spanningsveld van verschillende voedingswaarden zit de sleutel naar een duurzame eetcultuur besloten, zo zal ik uiteenzetten in
dit essay.
Ik heb 15 jaar bij en voor verschillende grote voedingsproducenten in marketing en
verkoopfuncties gewerkt. Ik heb daar geleerd om met zo weinig mogelijk geld en
energie zoveel mogelijk waarde te creëren voor in eerste instantie het bedrijf zelf. Zo
werkt dat in het marktsysteem dat zo ontstaan is gedurende de afgelopen honderd
jaar, ontdekte ik van lieverlee. Ik realiseer me sinds een jaar of zes dat er ook andere wegen zijn. En het lijkt wel alsof de Verenigde Naties dit precies ook zo willen
zeggen met het goedkeuren van deze bijzondere resolutie. Die realisatie kwam bij
mij door een aantal impactvolle ervaringen. Ik ben een echte stadsjongen van huis
uit en ben eigenlijk pas zes jaar geleden gaan verkennen en experimenteren met
wat de natuur en voeding werkelijk met mij doen. Dit heeft onder andere geleid tot
inspiratie voor het ontwikkelen van het alternatieve aankoopmodel van maatschapInleiding
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pelijke producten welke ik in dit essay uiteenzet, het EBG-model. Om werkelijk tot
structurele gedragsverandering te komen in duurzame voeding, is bewustwording
noodzakelijk. Deze bewustwording kan het best in gang worden gezet door het faciliteren van impactvolle ervaringen. Dit betekent dus veelal stoppen met traditionele
voorlichting, zoals dit kabinet terecht bepleit. Maar het betekent ook als overheid
mensen concrete impactvolle gelegenheden c.q. ervaringen bieden om uit de huidige verslavende eetcultuur te kunnen stappen. Zo kan de overheid inderdaad heel
effectief de overstap maken van betuttelen naar positief verleiden, zoals minister
Schippers onlangs in Trouw bepleitte. En zo kan dit zelfs, hoe paradoxaal het ook
lijkt, leiden tot een gezondere economie, gezien het grote belang van de voedingssector in Nederland.
Mijn intentie bij het schrijven van dit essay is geweest om te prikkelen, uit te dagen
in een ogenschijnlijk vastgelopen debat over duurzame voeding. Nergens heb ik
mensen willen kwetsen of beledigen. Maar soms is het gewoon nodig om stellig te
schrijven om de boel los te breken, dat zal iedereen herkennen, denk ik. En dan is
een bewindsman al snel de klos ;-)
Ik wil graag de volgende mensen zeer bedanken voor hun bijdrage aan de totstandkoming van dit essay: Hans Rutten, Annemarie Mol, Peter Voshol, Frits Muskiet,
Albert van der Velde, Ernesto Spruyt, Leontine Gast, Samuel Levie, Eric Kramer,
Joost Reus, Renze Brouwer, Henk Huizing en Carolien Vader.
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Heeft de overheid
nog ambitie voor
duurzame voeding?
“ Ik ga uit van een volwassen, betrokken en bewuste consument.
Die zijn er ook in grote mate.”

Staatssecretaris Bleker van het Ministerie van EL&I,
december 2010

Tijdens het schrijven van dit essay, in de eerste helft van 2011, lijkt de visie op de
rol van de overheid bij duurzame voeding te zijn veranderd. Zeker ten opzichte van
de zeer ambitieuze en met veel tamtam gepresenteerde nota “Duurzame Voeding”
van toenmalig minister van LNV Gerda Verburg uit 2009. Deze ogenschijnlijke ommezwaai is met name ontstaan op een grote bijeenkomst bij het ministerie van EL&I
op 10 mei 2011. Daar verraste staatssecretaris Bleker het publiek en ook veel van
zijn eigen ambtenaren met de boodschap dat hij de keuze voor voeding – duurzaam
of niet – toch graag aan de consument over wil laten, en zich daar dus vooral niet
mee wil bemoeien. Toch is Verburgs nota het startpunt geweest voor dit essay en
daarom verdient deze nota een korte reflectie.
De nota uit 2009 is, zoals gezegd, op papier zeer ambitieus. Nederland moet wereldwijd koploper worden op het gebied van duurzame voeding, aldus de nota. Op welke
termijn dat moet gebeuren, staat er niet bij vermeld. Het huidige kabinet heeft eind
vorig jaar bepaald dat deze periode vijftien jaar moet beslaan. Als een junior productmanager bij een foodmultinational met een vergelijkbaar plan aankomt, wordt
het direct naar de prullenbak verwezen. De nota kent immers geen enkel onderliggend cijfermatig plan. Ook de Kamerdebatten naar aanleiding van de nota hebben
nauwelijks tot meer reële toetsbaarheid geleid. De nota blijft daarmee hangen in een
op zichzelf benijdenswaardige droom, waarvan het realiteitsgehalte echter nergens
wordt getoetst. Niet kwalitatief en zeker niet kwantitatief. Wat betekent ‘koploper zijn’
concreet in termen van geld, natuur en mensen? Wie gaat wat precies doen? Een
recente rapportage van het Landbouw Economisch Instituut (LEI) noemt 30% meer
verkochte duurzame voeding. Is dat nu in lijn met de beoogde ambitie of slechts
een fractie hiervan? Verder valt op dat in de bijbehorende Kamerdebatten vooral de
tegenstellingen tussen de politieke partijen worden benadrukt. Niemand lijkt te zoeken naar juist de overeenkomsten in de uiteenlopende pleidooien, om zo tot breder
gedragen, concrete oplossingen te komen voor de enorme uitdaging die er ligt. Wat
die oplossingen betreft, focust de nota zich vooral op het verduurzamen van het
aanbod. De nota gebruikt als belangrijkste argument hiervoor dat consumenten wel
bereid zijn duurzamer en gezonder te eten, maar de keuze te beperkt, te ingewikkeld of te duur vinden. Hier valt het sterke vertrouwen in consumentenonderzoek op.
Of is hier sprake van valse hoop? Als er iets duidelijk is geworden na jaren ervaring
met consumentenonderzoek over voeding in het algemeen en duurzame voeding
in het bijzonder, is het wel dat er vaak een groot gat zit tussen wat consumenten in
onderzoek aangeven te willen of zullen kopen, en hetgeen ze daadwerkelijk op het
moment suprême aanschaffen en dus in werkelijkheid consumeren.

Opvallend is dat zowel de nota als het huidige kabinet niet ingaat op het zogeheten
sustainable diet, een term geïntroduceerd door Tim Lang, de zeer gepassioneerde
hoogleraar Food Policy van City University London. Een sustainable diet is een voedingspatroon op basis van veel plantaardige producten met relatief weinig vlees en
zuivel. Een dieet dat we op termijn met 9 miljard wereldburgers verantwoord kunnen
consumeren, gebruikmakend van die ene planeet die we vooralsnog tot onze beschikking hebben. Zo moeten we volgens Tim Lang in het Westen dan ook niet naar
een meatless Monday maar naar een one meat day a week. Vlees moet dus weer
een luxegoed worden, louter voor bijzondere gelegenheden. De situatie is nu al
bijna onhoudbaar, ervan uitgaande dat we Chinezen en Indiërs een stukje vlees niet
misgunnen. Staatssecretaris Bleker maakt zich hier in ieder geval weinig zorgen om,
zo lijkt het. Zo benadrukte hij op de genoemde bijeenkomst dat hij vindt dat het best
goed gaat met de verschuiving binnen ons dieet naar meer duurzaam geproduceerd
eten; onder andere door het binnen het bedrijfsleven zelf wordt opgepakt, zodat
de overheid zich daar dus niet meer tegenaan hoeft te bemoeien. Dit maakt in elk
geval duidelijk dat het beleid geen specifieke doelen zal stellen voor de consumptievermindering van zuivel en vlees. Dat is natuurlijk in economische zin volstrekt te
begrijpen in ‘kaas- en varkensland’ Nederland. Maar het geeft toch te denken. Want
denken we nu werkelijk dat we de enorme milieu- en gezondheidsuitdagingen die
voor ons liggen, kunnen aanpakken door alleen het aanbod te verduurzamen op initiatief van het bedrijfsleven alleen? Ook als we weten dat de consument niet bereid
is om hiervoor wezenlijk meer te betalen?
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Dit essay poogt de contouren van een ander, effectiever pad te schetsen, met als
doel om uiteindelijk bij een duurzamer voedingspatroon uit te komen. Dat wil niet
zeggen dat de huidige beweging in de markt naar meer biologische, fair trade en
diervriendelijke producten niet toegejuicht moet worden − integendeel. De enorme
uitdagingen waarvoor onze maatschappij wordt gesteld, vragen echter om besef
dat we voor onze eigen achterkleinkinderen echt te weinig doen als we het alleen
bij toejuichen zouden laten. Naast de bekende problemen, zoals de buitenproportionele druk op ons ecosysteem en de klimaatverandering, zal de jeugd van nu zeer
waarschijnlijk gaan meemaken dat allerlei grondstoffen straks uitgeput zijn, zoals
fosfor om kunstmest te kunnen maken. Tegelijkertijd is nog steeds een groeiend deel
− inmiddels de helft − van de Nederlandse volwassenen te dik en zijn er wereldwijd
steeds meer mensen met overgewicht. Door de toenemende welvaart neemt het
aantal chronisch zieken sterk toe, waarmee ook de kosten voor de gezondheidszorg
volledig uit de hand lopen. Bovendien gooien we van al het geproduceerde eten in
de gehele keten bijna de helft weg. Hoe lang kan dit alles doorgaan? In hoeverre

is deze enorme opgave nog met geleidelijke stappen op te lossen, zoals de nota
suggereert? Zijn er geen grote doorbraken nodig, zoals die in andere markten ook
zijn gerealiseerd als het gaat over duurzaamheid? Denk aan de energielabels in de
autobranche of het verbod op de productie van gloeilampen.
Dit essay concentreert zich primair op de potentiële doorbraken aan de menskant
en dus op de interventies die aan die kant mogelijk zijn maar die nog niet of nauwelijks worden ondernomen. Als we naar die menskant kijken, lijkt de reactie van
Bleker eind 2010 op vragen in het Kamerdebat zeer typerend voor het huidige liberale kabinet: “De regering gaat uit van verantwoordelijke mensen die bewuste
keuzes maken, bereid zijn zich te informeren en keuzes willen maken op basis van
consequenties. Op dat punt is er een redelijk optimistisch beeld.” Waar is deze uitspraak nu eigenlijk op gebaseerd? Is dit een wens, een liberaal uitgangspunt, een
doel of een feit dat is gebaseerd op onderzoek en wordt ondersteund door corresponderende marktcijfers? Want als dat zo zou zijn, zouden er dan niet al veel radicalere consumptiewijzigingen verwacht mogen worden? Zeker naar aanleiding van
alle verontrustende informatie over het klimaat, het opraken van fossiele brandstoffen en voedselschaarste die het publiek bereiken via campagnes en films zoals An
Inconvenient Truth. Toch is bijvoorbeeld de vleesconsumptie in Nederland al jaren
stabiel terwijl steeds meer mensen weten dat de productie van een pondje vlees al
snel 11.000 liter water kost en circa 70% van het wereldwijde landbouwareaal bestemd is voor gewassen om het vee mee te voeden. In de nota van Verburg werd er
nog gesproken over bewustwordingscampagnes. Maar deze lijken met de recente
uitspraken van Bleker te gaan verdwijnen, althans vanuit het ministerie van EL&I.
Dat dit, hoe paradoxaal ook, terecht is, daarover volgt verderop in dit essay meer.
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In de gezamenlijke Gezondheidsnota van VWS en LNV uit 2008 (‘Gezonde voeding,
van begin tot eind’) zien we dezelfde speerpunten terug als in de nota “Duurzame
Voeding” uit 2009. Er ligt een focus op het stimuleren van het aanbod, op traditionele voorlichting met minuscule budgetten vergeleken met die van de voedingsindustrie en een zeer technische, en daarmee afstandelijke, benadering van voeding.
Hierop wordt verderop in dit essay uitgebreid ingegaan. Reden om de nota hier te
noemen, is dat gezonde voeding als thema primair bij VWS ligt, maar wel degelijk door beide ministeries als aspect van duurzame voeding wordt gezien. In de
Gezondheidsnota valt op dat preventie door middel van voeding in de gezondheidszorg met veel poeha wordt aangekondigd. De implementatie is tot nog toe echter
erg teleurstellend. Ter illustratie: er is €25.000,- uitgetrokken voor betere voeding in
zorginstellingen. Als je ooit een paar dagen in een zorginstelling hebt doorgebracht,

weet je hoe ridicuul dit bedrag is. En let op de zeer diplomatiek geformuleerde afspraak in de nota: “Het ministerie van VWS gaat aandacht voor voeding binnen de
opleidingen gezondheidszorg na.” Vraag uw huisarts maar eens wat hij of zij in zijn
opleiding of nascholing heeft geleerd over voeding in relatie tot gezondheid. Vrijwel
niets, zal het antwoord zijn. En dit terwijl inmiddels veelvuldig wetenschappelijk is
aangetoond dat vele chronische ziektes een oorzakelijk verband hebben met levensstijl, waarvan voeding een zeer belangrijke component is. De WHO erkende dit
recentelijk opnieuw expliciet en presenteerde de Moscow Declaration, een plan van
aanpak dat is gericht op preventie en dat is ondertekend door tientallen internationale Ministers van Volksgezondheid. De handtekening van Minister Schippers stond
er niet bij. Maak daarbij de volgende vergelijking. Als je bij de dierenarts met je
zieke huisdier komt, is de kans groot dat de dierenarts als eerste vraagt: “Wat geeft
u hem te eten?” Preventie werd in de Gezondheidsnota van 2008 in ieder geval nog
serieus genomen. In de huidige begroting van VWS is er slechts 0,4% voor preventie gereserveerd. Als we de afgelopen tijd goed naar diverse VVD-kamerleden
hebben geluisterd, is dat zelfs te veel. En dat terwijl zorgverzekeraars preventie als
grootste trend binnen de gezondheidszorg aanwijzen.
De sleutel om deze impasse te doorbreken, zal echt moeten zitten in de waarde en
betekenis die mensen aan hun voeding in de toekomst zullen geven. Dit heeft aan de
ene kant letterlijk met de geldelijke waarde van de wekelijkse boodschappen te maken. Zo is de voedingsmarkt al jaren stabiel. En is het percentage van ons inkomen
dat we aan voeding besteden nog nooit zo laag geweest: zo’n 12%. In de jaren zeventig van de vorige eeuw was dit nog het dubbele. Aan de andere kant ligt de oplossing
ook in de rol die voeding voor mensen in de toekomst zal spelen. Zo zou voeding,
zoals eerder beschreven, een belangrijke rol kunnen gaan spelen in de verschuiving
van een curatieve naar een meer preventieve gezondheidszorg. Ondertussen blijven
de uitgaven aan medicijnen stijgen. Jaar op jaar groeit dit percentage en het einde
is nog lang niet in zicht. Waar geven we ons geld nu liever aan uit: gezonde voeding
of medicijnen? En wat is er beter voor de Nederlandse economie nu we nog nauwelijks farmaceutische bedrijven in Nederland hebben in tegenstelling tot een omvangrijke agrarische sector? Sterker nog, als we er toch even puur economisch naar
kijken, neem dan de negen topsectoren die het kabinet onlangs heeft aangewezen.
Deze topsectoren gaan Nederland een concurrentievoordeel geven op de rest van de
wereld en hebben dus voorrang in alle investeringen, wetenschappelijk onderzoek,
enzovoorts. Van deze negen sectoren zijn er maar liefst twee geheel c.q. grotendeels
aan voeding gerelateerd − agrofood en tuinbouw − en geen enkele aan farmacie.
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Voordat we naar de waardenkant van duurzame voeding gaan kijken, moeten we
eerst dieper ingaan op de vraag waarom mensen niet massaal overstappen op
duurzaam eten. Zeker gezien het huidige beleid en de urgentie. Bleker zei eind
2010 immers: “Ik ga uit van een volwassen, betrokken en bewuste consument. Die
zijn er ook in grote mate.” Dit is ongetwijfeld waar, maar gezien de enorme ongezonde, veelal niet duurzame omgeving waarin we leven, boodschappen doen en
eten, moeten al deze mensen nog wel degelijk sterk geprikkeld, gefaciliteerd en
bevestigd worden in hun duurzamere keuzes. Juist dat zou de rol van de overheid
kunnen en wellicht ook moeten zijn. We zijn namelijk niet zomaar in deze situatie
terechtgekomen. Hier gaat een lange historie aan vooraf.
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“ Wij zijn niet in deze wereld gekomen
We zijn er uitgekomen, als knoppen aan
takken en vlinders uit hun cocon
We zijn een natuurlijk product van deze aarde,
en als we ook nog denkende wezens blijken te zijn,
dan is dat alleen omdat we de vruchten zijn
van een denkende aarde…”

Lyall Watson, Gifts of UnknownThings, 1978

Wanneer heb jij voor het laatst je eigen groente of fruit gezaaid, verzorgd, geoogst
en ten slotte bereid? Zou daar mogelijk een belangrijk deel van het probleem, en
tevens een deel van de oplossing, kunnen zitten?
De relevantie en urgentie van duurzaam eten staat te ver af van de meeste mensen in Nederland. Dat komt omdat wij eigenlijk te ver van de natuur afstaan. Het
is bovendien te veel ‘lange termijn’ voor een beslissing die je elke dag opnieuw,
meerdere malen per dag, moet maken. Bovendien spelen de factoren prijs, gemak
en smaak nu eenmaal de hoofdrol in de voedselkeuze van de meeste Nederlanders.
En dan kom je al snel bij sterk bewerkt, veelal minder gezond en weinig duurzaam
eten uit. Een hamburger bij een fastfoodketen is per calorie immers vele malen
goedkoper dan bijvoorbeeld een salade. En die salade vergt wassen, snijden en
samenstellen voordat je er daadwerkelijk van kunt genieten. Fastfood is ultiem gemak en veel mensen vinden het ook ontzettend lekker. Waar weinig over gesproken
wordt, is de verslavende werking van veel van dit soort vet- en suikerrijke voeding,
en de psychologische rol van instant gratification. Die verslavende werking is voor
veel mensen heel herkenbaar, vooral bij relatief ongezonde producten. Ooit iemand
gehoord die verslaafd is aan tomaten of aubergine? We hebben met elkaar een eetcultuur gecreëerd waarin voor een duurzaam voedingspatroon een hoge drempel
is opgeworpen. Dat wordt steeds zichtbaarder en schrijnender, bijvoorbeeld als je
een dagje naar een dierentuin of attractiepark gaat, waar alle kiosken tot de nok toe
zijn gevuld met snoep en fastfood. Wie tijdens een dagje uit gezond wil eten, zal het
zelf mee moeten brengen. Zo maken we onszelf en onze planeet onbewust steeds
minder gezond. De zogenoemde ziektevrije levensverwachting daalt al decennia.
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De rol van de voedingsindustrie in onze eetcultuur moet niet onderschat worden.
Nagenoeg alle reclamebudgetten worden besteed aan de promotie van relatief ongezond voedsel. Er wordt nauwelijks reclame gemaakt voor vers, lokaal en dus
duurzaam voedsel. Ook is het schokkend om te constateren dat veel marketeers en
verkopers in de voedingsindustrie weinig affiniteit hebben met wat er werkelijk zit in

de producten die ze aan de man brengen. Ze houden zich veel liever bezig met het
ontwikkelen van hippe reclamecampagnes en verpakkingen, ofwel de buitenkant
van het product. Ook de rol van de media en de voedingswetenschap is groot. Zo is
het opvallend dat de traditionele media (tv, radio, dagbladen) bijna stelselmatig pas
over het verschijnen van wetenschappelijk voedingsonderzoek publiceren nadat ‘het
belang’ van het onderzoek gecheckt is bij het Voedingscentrum. Dit instituut heeft
hierdoor feitelijk het alleenrecht gekregen op de verspreiding van wetenschappelijke
informatie over voeding. Waar is hier de onafhankelijke pers die de consument zelf
tot een oordeel laat komen? De voedingswetenschap is door onderzoeksfinanciering inmiddels sterk gelieerd aan de fabrikanten van het veelal onduurzame voedsel.
De gezamenlijke vestiging van R&D-centra en universiteit op hetzelfde terrein in
Wageningen is natuurlijk gunstig voor de ontwikkeling van innovaties, maar wekt tegelijk de schijn van wel heel sterke onderlinge afhankelijkheid die het grote publieke
belang van gezonde voeding niet ten goede komt. Ten slotte lijkt de overheid steeds
meer een belangenbehartiger van de voedingsindustrie te zijn. Explicieter dan de
recente integratie van de ministeries LNV en EZ en het benoemen van de negen
topsectoren is het niet te maken. De Wageningen universiteit is bovendien de enige
universiteit in Nederland die niet verbonden is aan het Ministerie van Onderwijs,
maar aan voorheen LNV en dus nu EL&I. Het gebrek aan een maatschappelijk
tegenwicht heeft grote impact op onze steeds verder afbrokkelende Nederlandse
eetcultuur. Dat komt ook door het vrijwel ontbreken van NGO’s op dit terrein en
ook hier doordat onafhankelijke organisaties zoals de Consumentenbond wel erg
automatisch loyaal zijn aan de standpunten van het Voedingscentrum.
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En waarom horen we nauwelijks iets van de consument in deze discussie? De reden
is dat het werkelijke probleem diep zit. Het heeft te maken met de sterk afgenomen
betekenis van de natuur voor veel mensen en de daaruit afgeleide betekenis van
voeding. Iemand die daar in de jaren zeventig van de vorige eeuw een helder boek
over schreef, getiteld Man in the Environment, was Ruth Moore. Zij stelde dat de
belangrijkste determinant van hoe mensen met de aarde omgaan, is wat ze van
zichzelf denken in relatie tot die aarde. Zijn we onderdeel van de natuur of juist
afgescheiden? Of staan we er zelfs iets boven? Als we ver teruggaan in de historie
van de mens, zien we dat de natuur als heilig werd beschouwd. De natuur was een
directe manifestatie van het goddelijke. De goden van de vruchtbaarheid werden
regelmatig opgeroepen om een succesvolle oogst te verzekeren. We vergeten erg
snel dat de mensheid zich heeft verbonden met de aarde in veruit het grootste deel
van haar geschiedenis. In de levensbeschouwing van de oorspronkelijke inheemse
bevolking van de Verenigde Staten is dit respect voor de natuur nog steeds heel
duidelijk terug te vinden. “Treat the Earth and all that dwell there on with respect”,
zo luidt een van de 10 geboden van de Indianen. In andere oude religies, maar ook
bij huidig levende traditionele volkeren, zien we eenzelfde respect terugkomen. Dit
zijn dus veelal volkeren die in harmonie met de natuur leven en daardoor eveneens
duurzaam met hun voeding omgaan. Dan onze hedendaagse cultuur, gestoeld op
een Joods-christelijke traditie. In de Tien Geboden uit de Bijbel is niets terug te
vinden over respect voor de natuur. Sterker nog, Genesis 1:28 stelt: “Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag; heers over de
vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde
rondkruipen.” Als we om ons heen kijken, is het alsof we nog steeds het idee hebben dat wij als mens het recht hebben om de natuur te domineren. Wat is er met de
oorspronkelijke betekenis van het rentmeesterschap gebeurd? Terwijl een van de

huidige regeringspartijen juist dat altijd zo hoog in het vaandel had staan. Hoe heeft
die sterk veranderde relatie tussen mens en natuur, en daarmee ook zijn voeding,
zich toch zo kunnen ontwikkelen in de loop van de historie?
Er zijn drie bepalende perioden van versnelling in de historie van de mens te herleiden die de kloof met natuur en onze voeding sterk heeft vergroot. De komst van de
landbouw circa 10.000 jaar geleden was het eerste grote bepalende moment. Lynn
White Jr. schreef in het blad Science in 1967 over deze kentering: “Formerly man
had been part of nature… now he was the exploiter of nature.” Uiteraard bracht de
landbouw enorm veel welvaart met zich mee en werd dit door ieder volk met veel
enthousiasme omarmd. Ook de Romeinen deden dit. Toch doorzag de Romeinse
keizer Aurelius toen al het gevaar van dominantie over de natuur in een van zijn
prachtige filosofische bespiegelingen: “Alle dingen staan onderling met elkaar in
verbinding en deze eenheid is heilig, er is niets dat geen verband met iets anders
heeft.”
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De Verlichting in de 17e en 18e eeuw zou een belangrijke ‘tussenstap’ genoemd
kunnen worden. De Franse filosoof en wiskundige Descartes zorgde ervoor dat de
natuur volledig werd gemechaniseerd en dat alleen nog maar werd gekeken naar
het zichtbare, het tastbare en dus wat vanuit het denken te beredeneren was. Zijn
beroemde uitsprak was: “Ik denk dus ik ben”. Hiermee legde hij, samen met onder
anderen natuurkundige Isaac Newton, de basis voor de westerse wetenschapsfilosofie en de manier van wetenschapsbeoefening, zoals we deze nog steeds het
meest hanteren. In deze manier van wetenschapsbeoefening staat een sterk reductionistische, aspectgewijze benadering centraal van alles wat waarneembaar is met
onze vijf zintuigen. Hierdoor werd tevens binnen de wetenschap de basis gelegd
voor de latere 20e-eeuwse biochemische benadering van ons voedsel. Ook in de
tijd van de Verlichting was er de nodige weerstand tegen de mechanisering van ons
wereldbeeld. Een van de opstandelingen was Baruch Spinoza, Nederlands bekendste filosoof. Volgens Spinoza was de ware kennis dat “de mens niet buiten de natuur
staat, maar er intrinsiek en onlosmakelijk deel van uitmaakt en onderworpen is aan
al haar wetten.” Hij ging zelfs zo ver dat hij stelde dat “welzijn en geluk niet gelegen
waren in een leven van slavernij aan de hartstochten en de vergankelijke goederen
die we doorgaans najagen, maar juist in het bezitten en uitdragen van de genoemde
ware kennis”, aldus de prachtig geschreven biografie van Steven Nadler. Het mocht
niet baten. Descartes en Newton werden door de maatschappij met veel enthousiasme omarmd en de westerse wetenschapsmethodes namen een enorme vlucht.

De tweede grote versnellingsperiode kwam met de industriële revolutie, circa 200
jaar geleden. Er was sprake van een sterk toenemende verstedelijking. Met de ontdekking van allerlei machines om het land te bewerken en producten te maken,
nam het geloof in de mens als meester van de natuur nog sterker toe. De grootste
tegenkracht hierin was wellicht de doorbraak van de fysica naar de kwantumfysica
aan het begin van de 20e eeuw. Het was onder meer dankzij geleerden als Albert
Einstein dat de wetenschap kwam met de onderbouwing dat alles met alles is verbonden en feitelijk één geheel vormt. Ook dit baanbrekende inzicht heeft zijn doorbraak in het bredere wetenschapsparadigma nog niet gekregen, ook al neemt de
aandacht hiervoor wel sterk toe de laatste jaren.
De derde en laatste versnelling startte rondom het verschijnen van de rapporten
van de Club van Rome in de jaren zeventig van de vorige eeuw. In die tijd is er in de
relatie tussen de mens en zijn voeding weer een enorme versnelling gekomen en is
onze eetcultuur, en daarmee het aanbod in de winkels, extreem veranderd. Stel je
eens voor dat je met je grootmoeder een moderne supermarkt bezoekt. Wat zal zij
herkennen in het grote aanbod aan gemaksvoedsel en kant-en-klaarmaaltijden? De
babyboomgeneratie van na de Tweede Wereldoorlog heeft de opbouw van ons land
nog bewust meegemaakt en daarmee zou je kunnen zeggen ook nog enigszins respect en dankbaarheid voor de natuur en haar voeding meegekregen. Hun kinderen
hebben dit in veel mindere mate meegekregen. Het verdwijnen van de huishoudschool heeft daar zeker toe bijgedragen. Van wie leer je nog om goed voor jezelf te
zorgen? Wie leert kinderen nog hoe je een goed bereide, gezonde maaltijd kookt?
Internet of tv? Daarbij is het aanbod in de supermarkt aan producten die ver af staan
van de natuur explosief toegenomen in de afgelopen dertig jaar. Los van het aanbod
is ook de wijze waarop we de maaltijden gebruiken veranderd. We eten al lang niet
meer volgens het patroon van de afgelopen honderden jaren twee tot drie keer per
dag in het gezelschap van ons gezin. Linda Roodenburg, schrijfster van diverse
boeken over de Nederlandse eetcultuur, stelt hierover: “Als we het niveau van een
eetcultuur afmeten aan de aandacht voor de dagelijkse maaltijden en niet aan het
aantal sterrenrestaurants, televisiekookprogramma’s of kookboeken per inwoner,
dan bungelt Nederland onderaan de culinaire beschavingsladder. Met als dieptepunt niet de stamppot andijvie of de bruine boterham met kaas, maar het gebrek
aan zorg, tijd en aandacht voor de dagelijkse kost.” Loop eens een verzorgingshuis
of schoolkantine binnen en je schaamt je voor onze zogenaamde welvaartstaat.
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De voedingswetenschap heeft eveneens sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw
een enorme vlucht genomen en is zich meer en meer gaan concentreren op specifieke nutriënten. Daarmee is de benadering van onze voeding nog technischer
en afstandelijker geworden. Marion Nestle, de bekende en veel geciteerde voedingswetenschapper van New York University, vat het zeer kernachtig samen: “Het
probleem met de voedingsstof-voor-voedingsstof-voedingswetenschap is dat die de
voedingsstof uit de context van het voedsel, het voedsel uit de context van het
voedingspatroon, en het voedingspatroon uit de context van een levensstijl haalt.”
Wat maakt het toch dat we in de laatste dertig jaar zo graag willen weten wat die
ene voedingsstof is die ervoor zorgt dat we gezond, slank of juist dik worden, en
niet meer kijken naar het gehele voedingspatroon? Is eten volgens de bekende
Schijf van Vijf dan niet voldoende? Wat iedereen kan zien, is dat deze Schijf van
Vijf bestaat uit 100% natuurlijke (op margarine en lightfrisdranken na), veelal verse
voedingsmiddelen. Dat geldt niet voor het steeds meer bewerkte en geconsumeerde

voedsel of de zogeheten, gezonde functional foods, die steeds meer uit ingrediënten bestaan die in een laboratorium zijn ontwikkeld. Bij navraag blijkt dat er in de
opleiding voor voedingswetenschappers en ook bijvoorbeeld diëtisten en voedingsdeskundigen geen onderscheid wordt gemaakt tussen ingrediënten van natuurlijke
of synthetische oorsprong. Navraag bij levensmiddelentechnologen leert zelfs dat
er een sterke voorkeur bestaat voor niet-natuurlijke ingrediënten. Deze zijn voorspelbaarder bij het beïnvloeden van de houdbaarheid in het door hun ontwikkelde
product. Al met al is het niet verwonderlijk dat de kloof tussen onze voeding en de
natuur alsmaar groter is geworden. Juist ook in de afgelopen dertig jaar, ofwel één
generatie.
Een laatste verontrustende ontwikkeling met betrekking tot deze kloof is dat steeds
meer kinderen van nu zelfs bang zijn voor de pure, wilde natuur. Richard Louv heeft
hier een ontluisterend boek over geschreven met de titel Het laatste kind in het bos.
Het informatietijdperk heeft er onder andere toe geleid dat we nog maar weinig tijd
doorbrengen in de natuur. Inmiddels besteden we twee derde van onze vrije tijd aan
media. Ook heeft dit ervoor gezorgd dat de jeugd nauwelijks nog directe ervaringen
met de natuur heeft. Meest treffend is een citaat van een jongen uit groep zes: “Ik
speel het liefst binnen, want daar zitten alle stopcontacten.”
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Waarom is dit nu allemaal zo van belang? De beschreven benadering van de natuur
(dominantie door de mens) en van voeding (sterk technisch en nutritioneel gericht)
is zich door de tijd diep in het bewustzijn van de mens gaan nestelen. En dat betekent dat er veel voor nodig is om de oorspronkelijke betekenis van de natuur en
voeding als het ware weer naar boven te krijgen. Omdat de essentie van het probleem zo diep ligt, pleit dit essay ervoor om de oplossing ook bij deze diepliggende
wortel aan te pakken. Dit betekent dat het moet gaan over bewustwording. Dit is
voor velen een zweverig begrip. Wat is bewustwording nu eigenlijk? En belangrijker nog, hoe realiseer je die en hoe leidt dit uiteindelijk tot structureel duurzamer
consumptiegedrag? Voor de duidelijkheid en ter relativering: we hoeven echt niet
terug naar de oertijd om onze verbinding met de natuur en onze voeding te herstellen. Maar laten we tegelijk eerlijk zijn. Zou een beetje waardering, respect en
aandacht voor de voeding van onze grootouders, in combinatie met het openstaan
voor moderne veilige technologie en ‘nieuwe’ veelbelovende eiwitbronnen (zoals
misschien wel insecten) niet een groot deel van de oplossing kunnen vormen voor
de grote uitdaging?
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Gedragsverandering
door directe ervaring
“ Iets wordt pas echt gekend, als het niet meer kan worden vergeten.
Iets wordt pas echt begrepen als het in de ziel wordt gekend. We
kunnen dus beter niets opschrijven, Plato. Boeken maken mensen lui,
want ze hoeven niets meer te onthouden, en in plaats van echte
kennis krijg je boekenpraat.”

Socrates in gesprek met zijn leerling Plato
(Uit: ‘Plato, Verzameld Werk’)

In de nota van Verburg wordt bewustwording meerdere malen genoemd en uitgelicht. Dit gebeurt in de ‘enge’ vorm, namelijk vertaald naar kennisoverdracht door
middel van voorlichting en de confrontatie met de feiten. Hoe bewustwording ontstaat, wordt vanuit onder andere de filosofie, het systeemdenken en de moderne
marketing veel breder en dieper benaderd. Dit is van groot belang om de stap naar
structurele gedragsverandering te kunnen begrijpen en maken.
Bij grote A-merkfabrikanten van voeding wordt nog veelvuldig gewerkt met het zogenoemde AIDA-model. Dat staat voor Awareness (ook wel Attention), Interest, Desire,
Action. Het beschrijft het koopproces van een product van begin tot eind. Ook de
overheid werkt hiermee bij campagnes die ze vaak letterlijk ‘bewustwordingscampagnes’ noemen. Bij grote A-merkfabrikanten wordt Awareness op eenzelfde manier
vertaald als bij de overheid. Het gaat om de bekendheid met de reclameboodschap,
de herkenning van een product en het kunnen terugspelen van de boodschap.
Alleen, nu komt het: indien het gaat over een ‘maatschappelijk product’, veelal een
reclameboodschap waar de consument niet direct op zit te wachten, wordt de diepere en bredere betekenis van Awareness zeer relevant. Waar we in het Nederlands
alleen het vertaalde woord ‘bewustzijn’ kennen, kent de Engelse taal ook nog het
woord consciousness. Juist dit woord raakt veel meer de bedoelde diepere betekenis van Awareness.
In een recent uitgegeven boek van de filosoof Jan Bor, getiteld Een geschiedenis
van de filosofie, beschrijft hij indirect wat de grote westerse filosofen verstonden
onder bewustwording in brede zin. In de westerse filosofie gaat het dan vooral over
de vraag of dit via het denken verloopt (het ‘ik denk dus ik ben’ van Descartes) of
via een meer innerlijke weg. Bor schrijft over de laatste grote denker van de Griekse
beschaving en tevens grondlegger van het neoplatonisme, Plotinus, en zijn filosofie.
“Uiteindelijk zouden we op grond van een innerlijke ervaring tot het besef komen
dat we samenvallen en fundamenteel één zijn met de oorsprong van wat is, en
gaat dat schouwen van het Ene (zoals Plotinus het noemt) aan het denken voorbij.”
Plotinus was er als westerling vroeg bij, maar was zeker niet de enige filosoof die
bewustwording als een breder proces beschreef dan alleen via het rationele denken
of ‘hoofdactiviteit’. Daarmee zag hij de weg naar het al eerder hier beschreven eenheidsbewustzijn van mens en natuur. Zo waren er ook veel later de Empiristen, zoals
David Hume, die juist weer het belang van de waarneming en ervaring vooropstelde.

Ook Rousseau hechtte groot belang aan de innerlijke ervaring en stelde specifiek
het hart centraal. En weer later volgden de Romantici, die het gevoel centraal stelden. Ten slotte kwam de Fenomenologie in de 20e eeuw op, waar het eveneens
draait om de directe, zuivere ervaring zonder enige interpretatie of oordeel.
Peter Senge is een beroemde Amerikaanse ‘systeemwetenschapper’ aan het MIT
in Boston en heeft baanbrekend werk verricht op het gebied van ‘de lerende organisatie’. In zijn boek Presence laat hij zeer inzichtelijk en inspirerend zien dat bewustwording cruciaal is bij het denken in doorbraken, zowel bij mensen als organisaties.
Bewustwording is daarbij veel meer dan alleen het vergaren van kennis. Het betreft
een innerlijk proces van drie stappen. De eerste is gewaarworden (zijn advies: observeer en word één met de wereld). De tweede is presencing (laat het innerlijke
weten naar boven komen) en de derde: waarmaken (handel vlug, met een natuurlijk ritme). Dit betreft de zogeheten Theorie U, die inmiddels vrij breed bekend en
toegepast is op regeringsniveau en bij diverse multinationals. Ook Herman Wijffels,
oud-CEO van de Rabobank en onder meer informateur van het kabinet-Balkenende
III, benadrukt exact deze herbezinning als voorwaarde om tot doorbraken en zelfs
een nieuw paradigma te komen. In zijn geval pleit Wijffels voor een meer circulaire
duurzame economie. Zoals bij frituurvet, waarbij producenten het product niet langer verkopen maar in bruikleen geven. Zo weet de klant zeker wat er na afloopt met
het product gebeurt, en kunnen producenten na gebruik het vet weer hergebruiken
om nieuw vet en andere producten te maken. Een gesloten systeem dus.

Gedragsverandering
door directe ervaring
19

En zo zijn we terug bij de moderne marketing, waar de trend van het ‘bereiken’
van de doelgroep naar het ‘beraken’ al jarenlang speelt. Het doel: een echte verbinding creëren tussen de consument en het merk. Hoe leg je verbinding met iets
emotioneels als een merk of mens − met je hoofd of met je hart? Bewustwording
via alleen rationele kennisoverdracht is het dus in ieder geval niet. Het is een veel
breder begrip. Ook Desire (de D uit het AIDA-model) sluit niet erg aan bij de karakteristieken van een ‘maatschappelijk product’ als duurzame voeding. Wie verlangt er
nu naar duurzamere voeding zoals een slaafvrije chocoladereep? Uiteindelijk gaat
het natuurlijk wel om de A van Action. Dit moet dan wel met meer structuur worden aangepakt, als een traject van echte gedragsverandering op de lange termijn.
Anders blijft het al snel bij mooie intenties, bij marktonderzoeken of bij een eenmalig
biologisch appelsapje op een terras. Het AIDA-model is voor duurzame voeding al
met al dus niet erg geschikt. Een alternatief hiervoor zou het door de auteur van
dit essay ontwikkelde EBG-model kunnen zijn. Hierin leidt een directe Ervaring tot
innerlijke Bewustwording, welke tot structurele Gedragsverandering kan leiden. Een

paar voorbeelden. Een hartaanval op jongere leeftijd is voor sommige mensen aanleiding voor een rigoureuze aanpassing van hun leefstijl. Voor veel mensen is af en
toe vegetarisch eten pas een optie nadat ze een keer hebben ervaren hoe lekker
het kan zijn en daarvan diep onder de indruk zijn geraakt. Zo kan andersom ook het
zelf slachten van een varken of een bezoek aan een grote slachterij zo’n indruk op
iemand maken dat hij nooit meer vlees eet. Hoe dieper of intenser de ervaring is,
hoe sneller deze zal leiden tot bewustwording en gedragsverandering. Hoe minder
intens, hoe meer herhaling van een vergelijkbare ervaring nodig kan zijn.
Blijvend gedrag op grote schaal zal vooral moeten ontstaan door het heel doordacht
en creatief activeren van directe ervaringen met duurzame voeding. Zo kun je mensen activeren en faciliteren in ervaringen om daarmee opnieuw een verbinding met
hun voedsel aan te gaan. Waar begin je dan? En hoe pak je dit aan? Een deel van
dit antwoord ligt dichterbij dan we misschien denken. Er bestaat al een grote groep
mensen die veelal vanuit een directe ervaring in het verleden relatief duurzaam met
voeding omgaan. De kunst is om deze ‘koplopergroep’ sterk in aantal te doen groeien. Als de groep groot genoeg is, wordt het zogeheten tipping point bereikt, naar
de theorie en het gelijknamige boek van Malcolm Gladwell. Na het bereiken van dit
punt volgt de rest van de maatschappij in een zeer versneld tempo. Dat komt doordat het aanbod dan ook significant verandert. In de levensmiddelenbranche is een
bekend omslagpunt een marktaandeel van 5 tot 10%. Tussen deze twee waarden
ligt aan de aanbodzijde veelal het tipping point. Is dit punt eenmaal bereikt, dan worden grote marktpartijen als het ware nerveus en gaan ze over tot actie door eerst
de duurzame toetreder tot de markt over te nemen. Dat is inmiddels gebeurd bij
verschillende merken, zoals Ben&Jerry’s door Unilever, The Body Shop door L’Oréal
en Innocent Drinks door Coca-Cola. Indien het marktaandeel echt serieus wordt,
betreden grote producenten zelf de markt met een duurzaam concept. Denk aan
de komst van Chiquita met Rainforest Alliance-bananen nadat fairtradebananen op
de Zwitserse markt een aandeel van maar liefst 50% bereikten. Veel biologische en
fairtradeproducten, zeker in bewerkte voeding, schommelen nog steeds rond een
marktaandeel van 2%. Daar moeten dus nog enorme sprongen worden gemaakt.
Het Ministerie van EL&I werkt ook met koplopers. Hier zijn het alleen vrij abstracte
groepen, uitgedrukt in categorieën als hedonisten, postmaterialisten, et cetera. Ze
hebben geen naam, persoonlijke achtergrond of directe ervaringen waar we van
weten. We weten niet wat hun verbinding met voeding is, hoe die is ontstaan en
wat men uitgeeft aan voeding. Daar draait het om als we echt willen weten wat de
eigenschappen van de koplopers zijn, om deze vervolgens op te kunnen schalen.
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Een goed voorbeeld van een groep koplopers is de Youth Food Movement, de jongerentak van de Slow Food Beweging. Deze sterk groeiende jongerenbeweging zet
zich in voor good, clean en fair food. Een ‘geitenwollensok’ vind je er niet tussen.
Het zijn moderne jongeren vanuit zeer verschillende achtergronden − studenten,
boeren, kunstenaars, koks. Zo’n groep uitpluizen op directe ervaringen zou al een
schat aan inzichten kunnen opleveren om tot veel effectievere campagnes c.q. interventies te kunnen komen.
Bewustwording creëren heeft ten slotte betrekking op meer dan alleen consumenten; het betreft juist ook de producenten. Boeren en medewerkers van de voedingsindustrie komen zelf ook potentieel in die koplopersgroep voor. Er zijn veel
professionals die echt wel anders willen, maar die nu nog vastzitten in het ‘aandeelhouderssysteem’ waarin alleen winst telt en nog onvoldoende consumentenvraag bestaat om werkelijk op de markt te kunnen acteren. En er zijn professionals
die bewust uit de voedingsindustrie zijn gestapt om op een duurzame manier aan
een nieuwe eetcultuur te bouwen, zoals de mannen achter het lokale groente- en
fruitmerk Willem&Drees. Denk verder ook aan alle boeren die openlijk in documentaires vertellen dat ze vastzitten aan veelal hoge schulden bij de zaadleveranciers
of vleesverwerkers en die soms zelfs hun eigen producten niet eens meer eten
vanwege de extreem lage kwaliteit die ze gedwongen worden te produceren.
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Kernwaarden
van een duurzame
eetcultuur
“ De maat van de begeerte bepaalt de waardering… De enige richtlijn
voor genot is in te spelen op de eetlust die bij niet geheel verzadigde
honger overblijft.”

Uit: ‘Handorakel en kunst van de voorzichtigheid’ van Baltasar Gracian, 1647

Welke ervaringen zijn nu vooral van belang voor het creëren van een duurzamer
voedingspatroon? Hoe directer, hoe beter, zou je zeggen. En vooral het creëren
van impact is van belang om werkelijk tot bewustwording te komen en uiteindelijk
tot structurele gedragsverandering. Een ervaring krijgt vooral impact doordat het
een effect op jou persoonlijk heeft, bijvoorbeeld op je smaak of je gezondheid. Een
directe, impactvolle ervaring met gezond eten kan bijzonder effectief zijn. Denk aan
een voedingspatroon met veel verse groenten, fruit, weinig vlees en bewerkte voeding dat beter is voor jezelf en over het algemeen ook beter voor de aarde. Alleen,
wat is gezonder eten nu toch precies met al die tegenstrijdige berichten die hierover
bijna dagelijks in de media verschijnen? Welke impactvolle ervaringen zijn er dan
zoal mogelijk met gezonder en duurzamer eten? En op welke kernwaarden moet de
nieuwe eetcultuur gebaseerd zijn? Voordat we hierop ingaan, is een kritische blik
nodig op de huidige maatschappelijke benadering van gezonde voeding, door de
voedingswetenschap en de overheid. Zo lijkt gezonder eten steeds minder te maken
te hebben met de hoeveelheid calorieën en het aantal nutriënten.
Het probleem met de huidige benadering van voeding is dat het sterk gestuurd
wordt vanuit een technische, nutritionele invalshoek. Dat komt doordat de nog relatief jonge wetenschap nog niet veel onomstotelijk heeft kunnen bewijzen. Dat is ook
niet zo gek. “Het menselijk lichaam is een levend fysiologisch systeem waarvan we
nog maar zeer ten dele weten wat de korte- en langetermijneffecten van voeding
zijn op verschillende onderdelen c.q. organen, laat staan op het gehele systeem.
Verder blijkt dat de algemene, gemiddelde aanpak steeds meer persoonlijk moet
worden. Elk fysiologisch systeem is uniek”, stelt Dr. P. Voshol, fysioloog in nutriëntmetabolisme, obesitas en diabetes aan de universiteit van Cambridge, Engeland.
En over de complexiteit van voeding: “Voedsel bevat vele duizenden chemische
stoffen; daarvan kennen we er hooguit enkele honderden. Alleen al in gember zitten 420 verschillende chemische stoffen. Van twintig ervan denken we te weten
wat ze doen in ons lichaam. Ons lichaam kent miljoenen cellen die werken als één
fysiologisch systeem. Voeding gaat over de interactie tussen alle chemische stoffen
die we binnenkrijgen met alle cellen waar ons lichaam uit bestaat.” Hoe kan het
nu zo zijn dat bijna alle gerenommeerde voedingswetenschappers in Nederland
continu praten en schrijven over feiten en fabels met betrekking tot de vraag wat
gezond eten is? Alsof deze nog zo jonge wetenschap al is uitgekristalliseerd tot glasheldere waarheden. Alsof de falsificatie-eis van de beroemde wetenschapsfilosoof
Karl Popper nooit heeft bestaan: “Een onderzoeker moet voortdurend trachten zijn

hypothese te falsificeren, te verwerpen. Telkens als dat mislukt, zijn we een stapje
dichter bij de juistheid van die hypothese.”
Een terugblik op de nota “Gezonde Voeding” uit 2008 leert ons dat de definitie van
een gezond voedingspatroon volgens de overheid de volgende is: “Een gezond voedingspatroon voorziet in een adequate hoeveelheid energie en juiste verhouding
energieleverende macronutriënten (koolhydraten, eiwitten, vetten), voedingsvezels,
essentiële microvoedingsstoffen (vitaminen, mineralen) en andere bioactieve stoffen.” Dit is op zich niet onwaar, maar beperkt zich tot een kwantitatieve definitie en
zegt niets over de noodzakelijke kwaliteit van deze nutriënten. Dezelfde kijk op gezonde voeding zien we grotendeels terug in de maatgevende Voedsel Consumptie
Peilingen van het RIVM. Zo wordt in de recentste peiling van 2006, onder jonge
kinderen, gesteld dat het niet goed gaat met de consumptie van groenten en vezels.
Zo haalt nog geen 1% van de kinderen in de zo belangrijke groeileeftijd van vier tot
zes jaar de norm van één ons groenten per dag. Verontrustend en verwarrend wordt
het als het RIVM vervolgens toch ook stelt dat de geconsumeerde verhouding en
hoeveelheid macro- en micronutriënten conform de norm zijn. Daarmee suggereert
het RIVM op zijn minst dat in dit geval jonge kinderen dus toch een relatief gezond
voedingspatroon hebben, althans volgens de definitie van de overheid zelf. Voor
een huidige minister van VWS, die het toch al niet zo op heeft met preventie, is dit
een veel te diffuse boodschap, en daarmee voldoende reden om vooral voeding niet
serieus als preventiemiddel in te zetten in de gezondheidszorg. Tegelijkertijd stapelen de afgelopen jaren de wetenschappelijke bewijzen zich op dat veel chronische
ziektes als diabetes, hart- en vaatziekten en diverse vormen van kanker veroorzaakt
worden door ons ongezonde voedingspatroon. En dan gaat het niet alleen over hoeveelheden, maar juist ook over de kwaliteit van ons voedingspatroon. We lopen dus
vast met de huidige wetenschappelijke, strikt biochemische benadering. De vraag
is hoe we hieruit komen.
We maken het met z’n allen onnodig ingewikkeld door alleen maar wetenschappelijk
op microniveau naar onze voeding te kijken in plaats van juist ook op macro-niveau.
Zo zijn er tientallen overtuigende studies gedaan waaruit blijkt dat het traditionele
voedingspatroon van veel vers, gevarieerd en onbewerkt eten tot de beste gezondheid leidt. En zegt de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum dat niet uiteindelijk
ook in de kern? Laten we eens een van die onderzoeken eruit lichten, beschreven
door Michael Pollan in zijn boek Een pleidooi voor echt eten. In 1982 nam voedingsonderzoeker Kerin O’Dea een groep Aboriginals met overgewicht en suikerziekte terug
naar hun oorspronkelijke omgeving. De groep leefde in de stad van een westers
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dieet met veel bewerkt voedsel. Ze keerden terug naar het traditionele leefpatroon
van hun ouders en grootouders, dat bestaat uit jagen, verzamelen en daarmee
automatisch ook meer beweging. Na slechts zeven weken in de bush was hun gezondheid op vrijwel alle aspecten sterk verbeterd. Wat hebben we nog meer aan
kennis nodig, zou je denken? Waarom kijkt de wetenschap dan niet op deze manier
naar gezondheid en wordt er niet veel meer onderzoek op deze manier gedaan?
Een gesprek met prof. A. Mol geeft hierin veel inzicht. Zij doet onderzoek vanuit de
sociale wetenschappen (Universiteit van Amsterdam) naar ‘het etende lichaam’. Zij
stelt dat we nooit de stap naar onderzoeken van het gehele voedingspatroon zullen
maken zolang de randvoorwaarde voor goed wetenschappelijk onderzoek binnen
de voedingswetenschap blijft bestaan dat er maximaal twee variabelen per studie
mogen wijzigen. Dat is namelijk de eis van de hoog in aanzien staande wetenschappelijke tijdschriften.
Nog even terug naar de overheid en specifiek het Voedingscentrum. Het vergelijkt
op de website ons lichaam met een batterij. Is eten dan werkelijk zoiets als brandstof tanken en speelt de kwaliteit van de brandstof − lees: de calorie − dan geen
enkele rol? Prof. A. Mol stelt hierover in het boek Onzekerheid troef, het betwiste
gezag van wetenschap: “De opname, verwerking, opslag en het gebruik van verschillende voedingsstoffen, is divers. Hoe aantrekkelijk de analogie ook mag zijn,
het lichaam is geen verbrandingsmotor die alle mogelijke brandstof op eenzelfde
manier verbrandt…Zo nemen (bijvoorbeeld) lichamen uit gekookt eten veel meer
energie op dan uit datzelfde eten in rauwe toestand.” Meer algemeen zegt het getal
op een verpakking dus niets over wat het lichaam doet met wat het eet. Toch wekken de bekende voedingswaardetabellen op bewerkte voedingsmiddelen de indruk
dat er eigenlijk niets mis is met dagelijks een zak chips of liter frisdrank, zolang je
maar binnen de totale norm per nutriënt blijft. Zo leidt de technische benadering van
nutriënten niet alleen tot een diepe kloof tussen de mens en zijn voedsel, maar is
deze benadering ook nog misleidend. Prof. A. Mol: “Dit alles weet de voedingswetenschap – waar zou ik deze kennis anders aan ontlenen? Maar al die ingewikkelde
verhalen circuleren niet echt goed in de publieke ruimte. ‘Calorieën tellen’ wordt
daar onverminderd gepropageerd, als zou dat een handige vereenvoudiging zijn. In
plaats van een bedrieglijke vertekening.” Het houdt consumenten in de spiraal van
verslavende, ongezonde en vaak sterk bewerkte voedingsmiddelen. Dat is voeding
die in het geheel niet duurzaam is, niet vanuit duurzaamheidsperspectief, noch vanuit gezondheidsperspectief. Het mag duidelijk zijn dat de huidige benadering ons
niet naar een duurzamere eetcultuur zal leiden. Maar welke benadering dan wel?
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Moeten we misschien terug naar de basis waarop we duizenden jaren geleefd
hebben, zoals Prof. F. Muskiet, hoogleraar evolutionaire geneeskunde aan het
Universitair Medisch Centrum Groningen, in een gesprek aangeeft? Onze genen
zijn volgens hem helemaal niet aangepast aan ons huidige voedingspatroon, dat in
weinig opzicht nog lijkt op wat de mens in de oertijd at. Het voedingspatroon waar hij
zelf voor kiest, is het zogeheten ‘paleodieet’ of ‘oerdieet’. Feit is dat allerlei mensen
die dit dieet een tijdje hebben gevolgd, zich ook daadwerkelijk fitter en energieker
voelen en vaak minder kleine gezondheidsklachten hebben, zoals een moeizame
spijsvertering. Er zitten onder andere geen granen en zuivel in het oerdieet. Een
mooi voorbeeld dus van een impactvolle ervaring met eten. Zo kun je daadwerkelijk
direct ervaren dat bepaalde voeding in een relatief korte tijd al meer bevrediging
geeft in energie, concentratie, stemming, nachtrust, stoelgang, et cetera. Ook kun

je zelf direct ervaren welke voeding voor jou verslavend is en niet werkelijk bevredigend. Dit zijn ervaringen die met de nodige inventiviteit en creativiteit vanuit de
overheid te stimuleren en faciliteren zijn, zeker bij de groep potentiële koplopers.
Het zou bovendien heel goed passen in het sterk toenemende belang van preventie
door een bepaalde levensstijl in de gezondheidszorg.
Er is een verschuiving merkbaar in de maatschappij naar meer zachtere waarden,
zoals gevoel en stemming. Er is weliswaar nog maar weinig wetenschappelijk bekend over deze waarden in relatie tot voeding, maar het speelt bij veel mensen. Voor
hen kunnen die waarden juist heel concreet zijn. Nog niet zo lang geleden bepaalde
de dokter wat voor jou het beste was. Of de overheid deed dat in een grote publiekscampagne. Feitelijk werd dus de beslissing voor jou genomen. Dit is echt wezenlijk
aan het veranderen. Mensen in het algemeen, en de jongere generaties in het bijzonder, gaan zelf op zoek naar informatie en nemen zelf steeds meer de beslissing
over hun eigen lichaam. En dat speelt zeker ook bij voeding. Want hoe lang moeten
we nog wachten tot de voedingswetenschap het allemaal wel zeker weet? En hebben we die zekerheid wel echt nodig?
Moet daarnaast het genot van en het plezier in eten niet een veel prominentere rol
spelen dan de angst om dik of ziek te worden? Is het niet heel logisch, zoals Prof. A.
Mol zich afvraagt, dat lichamen stoppen met eten en drinken als ze bevredigd zijn,
als ze voldoende genoten hebben? Veel mensen met overgewicht blijken helemaal
niet te genieten van hun voedsel en vervangen het begrip ‘voldaan’ door het begrip
‘vol’. Dat terwijl deze begrippen een zeer verschillende betekenis hebben. Zo blijkt
ook dat het zogeheten ‘mediterrane dieet’ zo’n gezond imago heeft, juist vanwege
het genot en het plezier dat mensen van deze voeding ervaren. Zoals Prof. A. Mol
het stelt: “Het nastreven van ieders bevrediging, het collectief koesteren van genot
en plezier, zou wel eens een betere strategie tegen overgewicht (en andere voedingsgerelateerde ziekten) kunnen zijn dan de oproep aan individuen om vastberaden ‘gezonde keuzes’ te maken.” Het nastreven en propageren van laagcalorische
diëten heeft bovendien veel nadelen. Het leidt tot een permanente staat van honger,
en dat leidt weer tot emoties van frustratie en boosheid.
Door actief en maatschappelijk breed minder nadruk te leggen op de zware en
technische benadering van voeding − een nadruk op calorieën en nutriënten − en
meer op de positieve sociale, culinaire en emotionele waarden, zouden we een
enorme stap kunnen zetten in het bouwen aan een duurzaam voedingspatroon
en eetcultuur. Voordeel is dat de Nederlandse eetcultuur geen sterk karakter heeft.
Op die manier kan er daadwerkelijk aan gebouwd worden. Dat is in Italië of Spanje
bijvoorbeeld bijna onmogelijk, omdat deze landen al eeuwenlang een diepgewortelde eetcultuur kennen.
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Hoe verder met
onderzoek, innovatie
en overheidsbeleid?
“ We can’t solve problems by using the same kind of thinking we used
when we created them.”

Albert Einstein (1879–1955)

Zo lang we het proces van eten en boodschappen doen blijven zien zoals we het
altijd zagen − namelijk louter in relatie tot waarden als smaak, prijs en gemak − is
het niet mogelijk om tot een duurzame eetcultuur te komen. Zo simpel is het. De
waarden en betekenis van onze voeding zullen vergroot en verdiept moeten worden.
Dat doe je vooral door directe positieve ervaringen – liefst met grote impact – te creëren en te faciliteren, opdat mensen het proces van bewustwording kunnen starten.
Duurzamer eten begint bij een directe ervaring, bijvoorbeeld door om te beginnen
beter voor jezelf te zorgen. Dat zal als het ware vanzelf overgaan in betere zorg voor
je omgeving en toekomstige generaties. Immers, je gaat pas zorg krijgen voor een
ander als het met jezelf beter gaat, doordat je relatie met voeding en de natuur in
zekere mate is hersteld. Dat is het pleidooi hier.
Wat betreft wetenschappelijk onderzoek is het op dit moment steeds meer een eis
van de overheid dat als je toegepast onderzoek wil doen, er altijd een productinnovatie uit dat onderzoek moet voortkomen. Tot twintig jaar geleden kon toegepast onderzoek nog gedaan worden op basis van een relevante maatschappelijke
probleemstelling. Zo leidt het huidige systeem van wetenschappelijk voedingsonderzoek in Nederland er nu toe dat er vooral nog meer nieuw − en veelal bewerkt −
aanbod wordt gecreëerd in de toch al overvolle supermarkt. Hier valt de doorbraak
in een duurzamer voedingspatroon niet te verwachten. Het kort beschreven reductionistische wetenschapsparadigma biedt onvoldoende mogelijkheden voor een
integrale voedingsvisie waarin juist ook de sociaal-culturele aspecten voldoende
aan bod komen. Laten we vooral alle verschillende wetenschappelijke disciplines
bij elkaar brengen en met een open vizier in dialoog gaan om tot nieuwe relevante
vormen van onderzoek te komen. Dit betekent naast de voedingswetenschap onder
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andere ook de interne geneeskunde, de evolutionaire geneeskunde, de fysiologie,
de sociale wetenschappen over ‘de etende mens’, maar bijvoorbeeld ook de gastronomie over de ontwikkeling van de smaak. De huidige opsplitsing in de wetenschap
belemmert nu deze interdisciplinaire systemische begripsvorming.
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Laten we verder vooral gas geven met het opschalen van effectieve systeeminnovaties zoals schoollunches in het basisonderwijs, wat in 2010-2011 met succes is
getest in onder meer Amsterdam. Dit soort innovaties sluit goed aan op een meer
integrale benadering van voeding in relatie tot gezondheid. Overigens pleit ook de
nota “Duurzame Voeding” hiervoor. Ook moet er meer aandacht uitgaan naar een
goed doordachte en bij deze tijd passende manier om voedingsvaardigheden te
ontwikkelen bij de jeugd, zoals dat vroeger deels op de huishoudschool bijgebracht
werd. Dan moet het echter meer over smaakvol en gezellig koken gaan in plaats
van louter aandacht voor het gezonde aspect van koken. Bij voedingsvaardigheden
hoort ook het hervinden van het contact met de natuur, bijvoorbeeld bij de boer of
in een moestuin. Verder kan de trend van mindfullness binnen de gezondheidszorg
nog een aanvullende rol spelen om de verbinding met voeding en de natuur te herstellen. Ook binnen retail is er nog zoveel mogelijk. Denk aan alternatieve vormen
van presentatie, zoals La Place heel sterk doet. Alleen al door gezond eten op een
verleidelijke manier prominent te presenteren, verkoopt La Place significant meer
groente en fruit. Als we het verder hebben over de waarde en waardering van ons
voedsel, is de rol die voeding speelt binnen de zorg en het onderwijs nu natuurlijk
een extreem weggestopte sluitpost. Jammer, het zou zo gemakkelijk het ankerpunt
van onze nieuwe eetcultuur kunnen zijn. Verder zijn er, zoals beschreven, allerlei
mobiliserende campagnes denkbaar die deze nieuw te bouwen eetcultuur grote
impulsen kunnen geven. Vooral door mensen zelf te laten ervaren wat voeding met
ze doet. Of de natuur, zoals in de zeer succesvolle campagne van de Britse retailer
Morrison, ‘Get Your Hands Dirty’, waarbij 85% van alle basisscholen meedeed aan
een programma waarin kinderen werden geactiveerd om zelf hun eten te verbouwen. Relevante innovaties in dit perspectief zitten dus niet op product- of ingrediëntniveau, maar in de wijze waarop een andere, meer duurzame levensstijl ontstaat.
Waar innovatie nu vooral gedefinieerd wordt als veelal technische productontwikkeling − waarin liefst iets te patenteren is − zal innovatie in communicatie steeds
belangrijker worden. Het belangrijkste criterium voor een nieuwe communicatiestrategie moet liggen bij de persoonlijke ervaring en de impact die dat heeft op
iemands leven. Zo zijn de huidige Smaaklessen op scholen (kosten: €1,5 miljoen
per jaar) een prima aanzet, maar zullen ze pas echt leiden tot gedragsverandering
als kinderen en hun ouders ook voeding wezenlijk anders gaan ervaren. Want wat

gebeurt er nu met die leuke Smaakles bij het kind als ’s avonds thuis weer gewoon
de frituur of magnetron aan wordt gezet? De kwaliteit van communicatie vraagt om
state of the art professionals, aangezien de concurrentie met al die andere boodschappen van voedingsbedrijven zeer stevig is. Niet alleen in frequentie, maar zeker
ook in inhoudelijk vernuft. Met een nieuwe Postbus 51-campagne red je het, zoals
betoogd, al lang niet meer. Het is dus terecht dat het Ministerie van EL&I zeer recent
heeft besloten om hiermee te stoppen. Eigenlijk alles wat op puur voorlichtingsniveau zit, moet sterk worden heroverwogen. Voorlichting is eigenlijk alleen zinvol met boodschappen die bij bepaalde doelgroepen simpelweg volstrekt onbekend
zijn, zoals het grote belang van extreem gezond eten voor zwangere vrouwen.
Ten slotte nog het nodige advies over de rol van de overheid en aanknopingspunten
voor nieuw beleid. Laat allereerst en vooral het Voedingscentrum stoppen met de
huidige overgesimplificeerde koers van advies, en zich focussen op zijn traditionele
rol als voorvechter van een vers en onbewerkt voedingspatroon. Ons lichaam is
geen batterij die opgeladen moet worden. Daarmee zet het centrum de deur bewust of onbewust wagenwijd open voor een ongezond voedingspatroon. Immers:
sterk bewerkt, vet en suikerrijk voedsel heeft uiteraard ook zo zijn micro- en macronutriënten. Het advies misleidt en gaat voorbij aan de vele gezondheidsproblemen
die in deze huidige tijd een relatie hebben met onze voeding. Als we heel goed naar
ons eigen lichaam en onze natuur luisteren, zou onze voeding dan niet gewoon zo
‘levend’ en vers mogelijk moeten zijn, of het nu plantaardig of dierlijk is? Een goed
initiatief in lijn hiermee is Nieuwvers van Urgenda. Als dit nu eens de basis zou zijn
vanwaaruit ieder zijn eigen persoonlijke voedingspatroon kan samenstellen vanuit
zijn eigen innerlijke ervaring. Ditzelfde Voedingscentrum zou dan werkelijk onafhankelijk naar voeding moeten kunnen kijken en zich dus niet in moeten laten met
initiatieven zoals een ‘Ik Kies Bewust’-logo. Laat dat vooral over aan de markt zelf;
dat nu juist weer wel.
Als we door blijven gaan op het ingeslagen pad, dan gaan we verder met het voeden
van een op angst gebaseerde oppervlakkige eetcultuur. Daarin weet niemand meer
wat nu wel of niet goed voor hem is. Als iedereen dus zijn eigen gang gaat, wordt het
grote publiek onoverkomelijk sterk beïnvloed door degene die het hardst roept. En
dat is nu net de voedingsindustrie zelf. De relatie tussen mens, natuur en voeding
vergt in de context van de gegeven historische beschouwing wellicht minstens 30
jaar om volledig te herstellen. Net zoals het ook 30 jaar geleden is dat we de enorme
verschuiving hebben gezien waarin voeding een weg vond van de natuur naar de
kartonnen en plastic pakken. Vanzelf zal het in ieder geval niet gaan. Hiervoor is
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interventie door de overheid in welke vorm dan ook van groot belang. Al was het
alleen al om de enorme financiële belasting van de gezondheidszorg op onze economie te kunnen beheersen. Of blijven we dit politiek toch heel fatalistisch zien als
de wil van het volk? Laten we dan ook maar stoppen met alle preventieve maatregelen en betutteling bij bijvoorbeeld de verkeersveiligheid en alle verslavingszorg
die de overheid nu wel financiert. We hebben het tenslotte allemaal ‘zelf in de hand’.
Er ligt dus een enorme bedreiging, maar tegelijk ook een enorme kans om in een
land als Nederland een nieuwe, duurzamere eetcultuur op te bouwen van binnenuit.
Het start met het werkelijk onderkennen en aanpakken van de wortel, namelijk de
relatie met onze voeding en de natuur. En vervolgens het aangaan van de dialoog
met alle disciplines. De overheid is onmisbaar als aanjager en stimulator van dit pad.
En dus zou het fantastisch zijn als het beleid hier veel meer op ingezet wordt. Denk
nogmaals vooral aan het serieus integreren van voedingsvaardigheden en natuurprojecten in het onderwijs, en dus daarmee aan het activeren van impactvolle ervaringen bij kinderen. Denk ook aan het serieus integreren van de rol van voeding in
relatie tot gezondheid binnen de studie medicijnen. En bovenal het breed faciliteren
en activeren van positieve duurzame eetervaringen, zodat de overheid inderdaad
niet hoeft te betuttelen, maar positief kan verleiden, zoals minister Schippers van
VWS terecht bepleit. Zoals in de inleiding al stond beschreven: met de mind switch
van geld naar geluk ligt een duurzame eetcultuur dichterbij dan we misschien al die
tijd hebben gedacht.
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This essay is a plea for the society-wide development of a sustainable food culture.
Such a food culture is conceivable and achievable. The tide can be turned in a single
generation.
This essay’s point of departure is the current path we are following towards promoting
more sustainable food, as described in the ‘Sustainable Food’ policy paper written
in 2009 on behalf of Ms Verburg, the then Minister of Agriculture, Nature and Food
Quality. The policy paper sets extremely high ambitions: to secure a position as a global
leader in sustainable food. This essay argues that this ambition is not realistic without
serious breakthroughs at consumer level.
The most important reason why the aforementioned ambition will not be achieved
is that consumers have virtually no connection with nature and their food. The fact
that a growing proportion of the adult population is overweight and almost addicted
to certain types of food is only serving to widen this gap even further. This essay
responds to this wider and deeper problem by providing an in-depth description of a
new path. This path is aimed at the development of a sustainable food culture. The
key here lies in the – still historically low – value and significance that is attached to
food. Food could, for instance, play a crucial role in the shift from curative to preventive
care, a shift which, even for cost reasons alone, is absolutely necessary. Given that
food is already one of the Dutch economy’s strengths and that the government has
actually designated agrifood and horticulture as two of the nine top sectors (and not
pharmaceuticals), there is a magnificent opportunity here to kill two birds with one
stone. The food sector, and particularly the primary sector, could in due course double
volumes and margins, whilst simultaneously halving costs in the healthcare sector.
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So a sustainable food culture starts with developing a healthy food culture. In fact,
these two are largely synonymous, so the Health Council concluded in its recent
advice to the government (June 2011). This essay contains a plea to centre our
efforts entirely on the consumer’s conscious food experiences in order to achieve
long-term behaviour change. If we, in the Netherlands, want to lead the world we
can learn a lot from the large leading group of sustainable Dutch consumers who
already eat consciously and responsibly, many of whom have had meaningful inner
experiences of the benefits for mind and spirit as well as body. The big challenge is to
strongly expand this leading group of consumers and bring it to a point of no return,

so that the rest of society, politicians and suppliers automatically follow suit. Precisely
a country like the Netherlands, which has virtually no meaningful food culture, is
well-placed to build a new sustainable food culture from scratch. It starts with the
actual desire to tackle the problem at the root, namely the relationship with our food
and nature, with being open to dialogue and new experiences, and with making a
genuine conscious choice for the sustainable food path.
The government is indispensable as the driver and promoter of this path, and must
translate this role into concrete policies. For instance, by making food skills and
nature projects an important and integral part of the school curriculum and launching
brand-new government awareness campaigns to replace the dated ‘Postbus 51’ public
information commercials: from burdening people with even more information, to
reaching out and touching people in their hearts and minds…and stomachs. As
noted, it is all about making choices and about having the courage, as is customary
business practice, to calculate back from the long-term objective (i.e. a sustainable food
culture) to establish what is needed in order to achieve this objective and to raise this
issue in the public debate. In this way, we as a country can really fulfil our aspiration of
becoming a leader in food. This essay provides concrete suggestions for a new type
of research, innovation and government policy.
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