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Eten, een eerste levensbehoefte. Als we niet eten gaan we dood. Toch is eten niet alleen een manier van
overleven. Eten brengt mensen bij elkaar, het krijgt betekenis. Zo wordt kalkoen vaak geassocieerd met
Thanksgiving en pompoen met Halloween. Eten is onmisbaar op verjaardagen. Wat is een verjaardag
zonder taart en andere lekkere hapjes? Antropologen schrijven graag over de rol van eten in een samenleving en hoe eten mensen bij elkaar brengt, kan brengen of juist kan zorgen voor dilemma’s. Zo vertelt
Robin Smith over ‘solidarity purchase groups’ in Italië. Deze groepen houden zich bezig met de ethiek
rondom eten en hoe je ethisch verantwoord je boodschappen kan doen. Naar mijn mening is dit iets waar
veel antropologen ook mee bezig zijn. Zo kijkt niemand in mijn omgeving raar op van het woord ‘vegetariër’. Helaas kan eten ook voor problemen zorgen.
Denk alleen al aan de vervuiling die de vleesindustrie met zich meebrengt. Maar ook op individueel
niveau kan eten iets negatiefs worden. Het eten op de wereld is oneerlijk verdeeld, waardoor het voor
veel mensen een dagelijks gevecht is om genoeg eten binnen te krijgen. Ook als er wel genoeg voedsel
beschikbaar is kan eten een obstakel zijn. Zo schrijft Tessa in de wisselcolumn over hoe eten haar vijand
werd, een dagelijks gevecht met eten tot gevolg. Ze is lang niet de enige die zich in deze situatie bevindt
en wil hier graag aandacht aan geven. Anne Schuurmans bespreekt in haar artikel toekomstige problemen
rondom voedsel. Want hoe zorgen we in de toekomst dat we alle monden kunnen blijven voeden? Ze
bespreekt het eten van insecten als reële optie. De ICA redactie ging over hetzelfde onderwerp in gesprek
met Rens Voesenek van de organisatie ‘future foods’. Hij benoemt de complexheid van het thema ‘eten’.
Wist jij namelijk al dat aan elke faculteit voedselonderzoek wordt gedaan? Ook antropologen kunnen dus
een rol spelen binnen dit complexe thema.
De vanzelfsprekendheid waarop we nu met voedsel omgaan is dus niet zo lang meer houdbaar. We
moeten nu gaan nadenken over ons eetgedrag in de toekomst en de manier waarop voedsel geproduceerd wordt. Gelukkig vertelt Rens Voesenek in het interview ook over het fantastische onderzoek dat er
nu al wordt gedaan naar voedsel en welke doorbraken hier al in bereikt zijn. Ook antropologen hebben
hier hun steentje aan bijgedragen. We moeten kunnen blijven genieten van eten. Dit hebben we als ICA
redactie ook gedaan door te gaan eten in een Ethiopisch restaurant. Je vindt de recensie in deze ICA. Toch
moeten we ervoor zorgen dat iedereen moet kunnen genieten van eten. Dit vraagt om verandering.
Ik wens jullie veel plezier met het lezen van deze tweede ICA. Ik hoop dat deze ICA jullie aan het denken
zet over hoe jullie zelf consumeren en dat dit jullie wellicht op nieuwe ideeën brengt. Ik ben me in ieder
geval al iets bewuster geworden van mijn voedselgedrag.
Veel Leesplezier!
Linde Voorend
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Food and Tourism Mobilities

By Jennie Molz

As I sit down to draft this essay, I see today’s pile of
mail on my desk. On top is a copy of one of the many
travel magazines to which I subscribe and the headline scrawled across the cover in mint green print
says: ‘Eat Like a Local.’ How else would I eat, I wonder. Like a tourist? Doesn’t eating like a tourist mean
eating like a local these days? The other headlines on
the cover promise to let me in on the secrets of local
cuisines, top chefs, foodie walking tours, and makeat-home recipes. Inside, a food guide points me in
the direction of restaurants that ‘reinvent traditional
flavours by incorporating culinary influences from
around the world,’ that serve ‘world-class authentic
cuisine from recipes passed down for generations’
and that offer ‘timeless tradition’ in a ‘world-famous
setting’. Ah yes, I think to myself. These delicious
paradoxes of authentic innovation, cutting-edge
timelessness, homemade worldliness, and globalized
local experiences; this is why I am endlessly fascinated by culinary tourism.
farms and vineyards in a kaleidoscope of
places, some very close and others thousands of miles
away’ (2017: 9).
Food is one of the most essential, most symbolic, and
yet most banal elements of human life. It is simultaneously a biological necessity, a social signifier, a
cultural performance, and a site of physical, industrial, and emotional labour , which perhaps explains
why I am far from the only scholar to be fascinated
by food. For mobilities scholars, food is especially
good to think with (Gibson 2007; Abrahamsson and
Mol 2013). Peter Adey (2017) uses the example of
food to highlight the salience of both big mobilities
(for example, the enormous number of food miles
required to feed the U.K.) and little mobilities, for
example, the journey of an ingredient in a recipe, in
the arrangements of contemporary social life.

Scholars have turned to fast food and metaphors of McDonaldization to illustrate the mobile
forces of globalization (Ritzer 1993, 2004), as well
as localized resistance to such forces in the form of
the Slow Food Movement (Gaytán 2004; Hall 2012).
Working from the other end of the spectrum, scholars have followed the mobility of a single ingredient
– such as the papaya or the hot pepper – to unravel
complex webs of global (dis)connection (Cook, et al.
2004; Cook and Harrison 2007; and see Cook and
Crang 1996). As Adey puts it, ‘one’s plate and the food
on it are simply a point on a journey of vectors of
food-flow from fields.
Because food is so intimately tied to individual and
collective identities, it can illuminate the connections, disjunctures , and power structures that shape
encounters with others at local, national, and global
scales. Food mobilities connect people across vast geographical distances, but also across racial, ethnic, and
cultural barriers right here at home (Anderson 2011;
Slocum and Saldanha 2013). As Richard Wilk explains,
food ‘literally connects our bodies to the world, bridging every scale of analysis. Food connects politics to
health, mega-corporations to the kitchen table, and our
everyday imaginations, wants and hungers to a whole
sweep of time and history’ (2006: 14). When we consider food from a social scientific perspective, then,
we are constantly moving between private and public, intimate and industrial, local and global spheres.

Night market insect stall - By Jennie Molz
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In my own work, I have explored food mobilities
in the intersection of food and tourism, or what
Lucy Long refers to as ‘culinary tourism.’ According to Long, culinary tourism entails an edible encounter with otherness where food is the ‘means
by which a tourist experiences another culture, an
entrée, so to speak, into an unfamiliar way of life’
(2004: 2). In her description of culinary tourism,
she refers to food as both a destination and a vehicle for travel, a distinction that inspired my own
explorations of eating to travel and traveling to eat.
Both of these practices have been made possible as
part of broader global mobilities of people, media,
objects, meanings, and cultures. Technological advances in transportation and communication have
made it cheaper and easier, especially for tourists
from the global north, to travel around the world
in search of unique or ‘exotic’ culinary experiences.
hese experiences are made desirable by worldwide
media that broadcast a raft of foodie-goes-global television programs like those hosted by chef Anthony
Bourdain (Kong 2011). In these cases, food itself becomes a tourist attraction, as evidenced by a revived
touristic interest in heritage cooking or terroir food
and drink (Parasecoli and de Abreue Lima 2013;
Jones and Harvey 2017). This is traveling to eat.
At the same time, food and foodways are
on the move as well, often embodied by or accompanying immigrants, expatriates, and colonizers
who import their culinary traditions to their new
homes, as geographer Doreen Massey (1994: 147)
describes in her essay ‘A Global Sense of Place:’
The sense of dislocation which some feel at the sight
of a once well-known local street now lined with a
succession of cultural imports - the pizzeria, the kebab house, the branch of the middle-eastern bank
- must have been felt for centuries, though from a
very different point of view, by colonized peoples all
over the world as they watched the importation, may
be even used, the products of, first, European colonization, maybe British (from new forms of transport to liver salts and custard powder), later U.S., as
they learned to eat wheat instead of rice or corn, to
drink Coca-Cola, just as today we try out enchiladas.
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TMassey offers this example in support of her argument
that we need to rethink our definition of locality, not
as a geographically enclosed place, but as a ‘meeting
place’ between local and global (Massey 1994). Food
vividly illustrates how local places are shot through
with global connections. But Massey’s example also
reminds us that these forms of culinary tourism and
culinary colonization are premised on structures of
power and therefore the global connections wrought
through food may feel different to different people.
In the chapter I contributed to Lucy Long’s collection
on culinary tourism, ‘Tasting an Imagined Thailand:
Authenticity and Culinary Tourism in Thai Restaurants,’. I focused on a form of eating to travel by exploring the way food is performed as a vehicle for ‘authentic’ cross-cultural encounters in Thai restaurants in the
U.S. In the study, I examined the staging of ‘Thai-ness’
on the part of the restaurant itself, through its décor,
menu, and the ingredients. I then explored the way diners negotiated the authenticity of the food and the setting. Like anthropologist Arjun Appadurai (1986), I was
sceptical about using the word ‘authentic’ to describe
food, or any cultural product, in the first place. As Appadurai points out, foodways are constantly changing
and evolving in ways that defy categorizations of authenticity. And even if we could determine that a particular food was authentic, what would be our criteria
and who would be our judge? For Appadurai, authenticity is not inherent in the cultural object itself, but rather
is an emergent quality negotiated in social contexts by
particular stakeholders. Following Appadurai, then, I
argued that it was futile to try to determine whether the
restaurants and their offerings were actually authentic, but that paying attention to the way restaurateurs,
servers, and patrons encountered one another through
the prism of authenticity was actually very fruitful. Far
more revealing, I thought, was to consider authenticity
as a discourse through which culinary hosts and culinary guests encountered one another. And themselves.
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The authenticity performed in the Thai restaurants in my
study constituted a meeting ground where restaurant
owners attempted to fulfill their diners’ expectations
of authenticity while remaining commercially viable.
At the same time, I argued, culinary tourism is a form
of identity work in which food and eating are symbolic
rituals that construct and reinforce a certain image of
the self, foregrounded against a field of otherness. To
call a particular food or culinary experience authentic, then, is less a commentary on the food itself and
more a self-reflexive project of identity-construction.
By looking at authenticity as a way of performing identity through food rather than as an immanent quality of the food itself, I was able to see that
the more patrons insisted on eating authentic food
prepared in an authentic manner, the more invested they were in performing a self that is adventurous, culturally competent, and cosmopolitan. I also
discovered that for many of the respondents in my
study, Thai food was just one of many ‘ethnic’ foods
they ate on a regular basis. In addition to Thai, they
ate at Italian, Mexican, Cajun, Middle Eastern, Japanese, French, Cuban, Vietnamese, and Korean restaurants, some of which were located on the same block.

Bag of insects - Jennie Molz
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These findings piqued my curiosity about how ‘eating
the other’ was intertwined with ‘performing the self ’
for white, middle-class tourists from the global north.
I returned to this theme a few years later in a piece that
considered culinary tourism from the other perspective: eating to travel. In ‘Eating Difference: The Cosmopolitan Mobilities of Culinary Tourism,’ I analyzed
data from a larger study of round-the-world backpackers. Like the respondents in my previous study
who ate to travel, the backpackers in my study also
used food as a way of connecting with local cultures.
In both studies, however, I found that these culinary
tourists were not necessarily interested in a deep cultural immersion into one cuisine, but rather desired
to experience a wide variety of foods from different
places. And to do so as a performance of self-identity.
One example I describe in the article is a group of
young backpackers challenging one another to eat
fried insects at a night market in Beijing. As they
compete in a self-style ‘bug eating Olympics,’ local vendors look on in amusement. The travellers
describe the episode not as an opportunity to gain
a better understanding of Chinese culture through
food, but rather as using food in the performance of
an adventurous, risk-taking, and cosmopolitan self.
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Of course, eating insects in China was just one of
many, many culinary experiences the backpackers in
my study described as they sampled food in destination after destination. On the one hand, food symbolized and offered access to a particular culture; on
the other, it became a prop in a kind of generalized
performance of cultural and racial difference along
the journey. It represented both cultural difference
and cultural difference. Or, as I argued in the article,
these travellers were using food not just to experience
another culture, but to perform a sense of openness
and competence to any other culture. In other words,
by getting a taste of racialized difference around the
world, they were accruing what anthropologist Ghassan Hage (2000) refers to as ‘cosmopolitan capital.’

Although I conducted this research on food and
tourism mobilities several years ago, I think the
questions I raised in these pieces remain salient today, especially as social activists revive critiques of
cultural appropriation. Culinary tourism, in both
its forms of traveling to eat and eating to travel, is
prone to reproduce the worst kinds of cultural appropriation. These food encounters can consciously
or unwittingly reproduce structures of dominance
and oppression, shoring up tourists’ identities and
social status while erasing the people, labour, and
histories behind the foods and foodways. But these
outcomes are not inevitable, and we can imagine
and advocate for forms of culinary tourism that
provide opportunities for commensality, where eating difference might give way to eating together.
Now that would be a magazine cover I’d like to see!

Jennie Germann Molz is Associate Professor of Sociology at the College of the Holy Cross. She received
her PhD in Sociology from Lancaster University in the
UK, where she subsequently held a Postdoctoral Research Fellowship in the Center for Mobilities Research.
Her research focuses on tourism mobilities, mobile and social networking technologies, mobile families, and emerging forms of togetherness.
She is also interested in the ethical aspects of mobility, which she explores through the concepts
of citizenship, cosmopolitanism, and hospitality.
In addition to publishing several journal articles and
book chapters on these topics, she is the author of Travel
Connections: Tourism, Technology and Togetherness in
a Mobile World (Routledge, 2012), co-editor of Mobilizing Hospitality: The Ethics of Social Relations in a Mobile
World (Ashgate, 2007), co-author of Disruptive Tourism
and its Untidy Guests (Palgrave Macmillan, 2014), and a
founding co-editor of the journal Hospitality & Society.
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Interview Rens Voesenek: Future Food
Rens Voesenek is (planten)bioloog.
Hij heeft gestudeerd in Nijmegen. Na
zijn studie heeft hij een promotieplaats
gekregen in Nijmegen, waar hij is gepromoveerd op het genetisch aanpassen
van planten, zodat deze beter om kunnen gaan met overstromingen. Uiteindelijk heeft hij een hoogleraar positie
gekregen in Utrecht.

‘Ik had vroeger wel interesse in biologie maar ik had minder belangstelling voor planten. Mijn vader was tuinman en een zeer enthousiaste
tuinman, dus die kwam in mijn puberteit met al die planten aanzetten.
Geleidelijk ben er uiteindelijk ingegleden. Ik begon de vakken steeds
leuker te vinden.’
Future Food

Interdisciplinariteit

Voesenek vertelt ons dat Future Food een bundeling Voesenek: “Ons belangrijkste doel is om de diverse
van onderzoekers van de Universiteit Utrecht is.
onderzoekers bij elkaar te brengen. We willen ze laten
De onderzoekers die deel uitmaken van deze groep zien wat er hier in Utrecht allemaal is en we willen hen
doen allemaal onderzoek naar diverse aspecten van stimuleren om op nieuwe ideeën voor onderzoek te
voedsel. Ze komen van verschillende faculteiten. Het komen. Hierbij is interdisciplinariteit een sleutelwoord.
onderwerp ‘voedsel’ is namelijk zo breed dat op elke Een voorbeeld hiervan is de samenwerking tussen Gefaculteit aan de Universiteit Utrecht voedselonder- neeskunde, Geowetenschappen en Sociale wetenschapzoek plaatsvindt. Zo vindt er bij Taal- en letterkunde pen. Onderzoekers uit deze drie vakgebieden hebben
onderzoek naar voedsel plaats, bij Geneeskunde
een wijk hier in Utrecht uitgekozen waarvan een cohort
wordt de relatie tussen voeding en gezondheid bes- mensen wordt gevolgd. Van hen is het medisch dossitudeerd en bij Sociale wetenschappen wordt gekeken er bekend. Met behulp van bepaalde software volgden
hoe wij ons gedragen ten opzichte van voedsel, zoals ze het winkelgedrag van deze mensen. Af en toe krijde keuzes die we maken bij het boodschappen doen. gen deze mensen een berichtje met de vraag: wat ga je
Kan je mensen sturen om gezonder te gaan eten?
vandaag eten? Met dit onderzoek wordt hun voedselge“Zelf werk ik bij de faculteit bètawetenschappen,
drag in kaart gebracht. Dat is een heel mooi voorbeeld
waar we kijken hoe we gewassen kunnen optimaliser-van wat je doormiddel van interdisciplinariteit kunt
en om ze beter te laten groeien tegen de achtergrond bereiken.’
van klimaatverandering. Ze gaan te maken krijgen Verder wijst Voesenek ons op de complexiteit van het
met meer nattigheid, meer droogte en hogere tem- voedselprobleem. Dit is zo complex dat we het wel interperaturen.”
disciplinair moeten aanpakken. Een voorbeeld hiervan
is het eten van insecten. “Insecten worden nu gezien als
nieuwe eiwitbron, maar er blijkt een eiwit in insecten te
zitten dat een allergische reactie kan oproepen.
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Eén van onze allergologen (onderzoekers die zich
bezighouden met allergieën, red.) waarschuwt daar
altijd voor. Je moet daar verschillende meningen en
disciplines bij betrekken. Een taalkundige zegt dan
namelijk: je moet stoffen duidelijk op het label schrijven, zodat mensen dat kunnen herkennen. Nu noem
ik al drie totaal verschillende vakgebieden. Interdisciplinariteit is dus heel belangrijk. We moeten dat leren
en onze opleidingen veranderen, zodat mensen leren
hoe je die interdisciplinariteit kan inzetten in wetenschappelijk onderzoek.”

‘Interdisciplinariteit is het sleutelwoord. Het voedselprobleem
is complex en dat betekent dat we
onderwerpen rondom voedsel interdisciplinair moeten aanpakken.’
Voedselonderzoek en de praktijk
Volgens Voesenek is de basis van Future Food fundamenteel onderzoek. Er moet bijvoorbeeld begrepen
worden hoe een plant in elkaar zit, welke genen hij
heeft en welke eiwitten er zijn, om überhaupt toe te
komen aan het veranderen van die planten. Je kunt
niet zomaar wat willekeurig gaan rommelen. Future
Food is ontstaan vanuit de Universiteit Utrecht. De
Universiteit kiest bepaalde focusgebieden. Dit zijn
aanstormende onderzoeksgebieden. Onderzoekers
worden gevraagd om nieuwe focusgebieden aan te
dragen en uiteindelijk is Future Food van focusgebied
naar ‘hub’ gegaan. Tegenwoordig heb je ook transdisciplinariteit. Hierbij werk je samen met stakeholders.
Denk aan Industrie en maatschappelijke organisaties.
Samen probeer je tot nieuwe ideeën voor onderzoek
en een verbetering en verduurzaming van de voedselketen te komen.
Hoofdthema’s
Future Food houdt zich bezig met drie hoofdthema’s.
Deze hangen samen met de vragen: ‘wat is er belangrijk in het maatschappelijk debat over voedsel?’ en ‘Wat
zit hier in Utrecht aan expertise?’. Uiteindelijk zijn er
drie thema’s uitgekomen. Het eerste thema is productie en consumptie, hoeveel voedsel maken we. Dit
gaat over zowel de animale productie als de plantenproductie. Eveneens gaat het over de consumptiekant.
Denk hierbij aan welke producten we kiezen en welke
rol gedrag daarin speelt. Het tweede thema gaat in
op de relatie tussen gezondheid en voeding. Daar is
een hele nauwe relatie tussen. Het is allemaal niet in
beton gegoten, want de ene keer ziet de schijf van vijf
er zo uit en de andere keer heeft hij een iets andere
samenstelling. Door nieuwe inzichten, dankzij fun-
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damenteel onderzoek veranderd deze samenstelling.
Geneeskunde is daar heel erg dominant in, maar ook
Farmacie. Deze disciplines kijken naar medicijnrelatie
en gezondheid. Hoe gezonder je eet, hoe minder snel
je ziek wordt en hoe minder medicijnen je nodig hebt.
Ook qua kosten is het dus belangrijk om te weten welke voeding het beste is voor de gezondheid. Het derde
thema is efficiëntie. Dit thema gaat over hoe efficiënt
we zijn met het verdelen en eten van voedsel en gaat
met name over hoeveel voedsel we weggooien.
Voedsel en de toekomst
Voesenek: “We hebben een probleem met z’n allen.
Als je in 2050 iedereen wilt voeden, moet de landbouwproductie met 70% omhoog. Dat is natuurlijk
heel veel, maar je zou ook minder voedsel weg kunnen gooien. We gooien nu een derde van alles dat we
maken in de loop van de keten, van de akker tot aan
de supermarkt, weg. We krijgen voedseltekort en we
krijgen steeds meer te maken voedselgeassocieerde
ziektes als obesitas en diabetes. Allemaal dingen die
te maken hebben met hoe je jezelf voedt. Het is niet
voor niets dat je in bepaalde delen van de wereld ‘blue
zones’ hebt. Dit zijn zones waar mensen duurzaam
ouder worden en ook langer gezond blijven. Dat heeft
niet alleen te maken met het dan wel/of niet volgen
van een dieet. Het heeft ook raakvlak met sociaal
welzijn, het eerlijk verdelen van voedsel. Het type eten
dat je tot je krijgt, het type eiwitbronnen. We kunnen
dus wel degelijk op een duurzame manier omgaan met
voedsel. Maar als we doorgaan op de huidige voet, dan
stevenen we af op een probleem. En dat zal niet het
probleem worden van het rijke Westen.”
Daarbij noemt Voesenek de verandering van het klimaat. Kwetsbare kasplantjes kunnen daar niet tegen.
Alle gewassen die we nu kweken, zijn geselecteerd en
gekweekt om het goed te doen onder ideale omstandigheden. Af en toe een regenbuitje, soms wat zon.
Niet te warm, niet te koud. Als het een paar graden
te warm wordt, daalt de oogst, omdat planten harder
moeten werken om überhaupt in leven te blijven. Eigenschappen van planten die met extremere omstandigheden om kunnen gaan zijn uitgevallen via selectie.
Doordat wij de perfecte omstandigheden voor planten hebben gecreëerd waren ze niet meer nodig. We
moeten dus teruggaan naar de voorouders van deze
kasplantjes, want zij hebben deze eigenschappen nog
wel. Als je deze kruist met gewassen krijg je planten
die beter bestand zijn tegen veranderende klimaatomstandigheden.
‘We redden het niet alleen met meer produceren. De
mindset van mensen moet veranderen.’
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Wat moet er veranderen?
Onderzoek en verandering
“We moeten iets doen aan de immense vleesconsumptie. Door onze enorme welvaart de laatste
veertig/vijftig jaar zijn we steeds meer vlees gaan
eten en dat is het minst duurzame voedsel dat je kunt
maken in termen van C02 belasting. Tot mijn vreugde zie ik dat het kabinet daar ook op in wil spelen.
Ze promoten de vegetarische maaltijd, maar dat is
iets anders dan helemaal honderd procent overschakelen. Heel zwart-wit, dat werkt vaak averechts.
Het gaat erom dat je met gevoel dingen probeert te
veranderen. We kunnen al behoorlijk wat voor elkaar
krijgen als je veertig procent reductie van het aantal
niet-vegetarische maaltijden voor elkaar kunt krijgen. Hier op de Universiteit Utrecht, als je een lunch
bestelt, is die altijd vegetarisch. Je kunt nog wel vlees
krijgen, maar dan moet je er om vragen.”
Volgens Voesenek redden we het niet alleen met
meer voedsel produceren, dat is een hele technische
aanpak. De mindset van mensen moet veranderen.
Waarom is het bijvoorbeeld beleefd om iets meer te
maken als je gasten hebt. Heel veel mensen bewaren
het overgebleven eten, maar heel veel mensen gooien
het ook weg. Een andere interessante vraag betreft de
volgende: Hoe gaan we om met de houdbaarheidsdatum? Hier zit een hele regelgeving omheen, terwijl
heel veel producten nog best goed zijn na het verstrijken van de houdbaarheidsdatum, zelfs één of twee
dagen erna. Er is een restaurantketen die hier gebruik
van maakt. In het restaurant (Instock Utrecht, red.)
gebruiken ze enkel producten die over de datum zijn.
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Voesenek: “In Utrecht wordt heel veel fundamenteel plantenonderzoek gedaan en er zijn al heel
veel processen gevonden die kunnen bijdragen aan
het beter functioneren van planten onder allerlei
omstandigheden. Heel belangrijk is de rol die het
microbioom speelt. Dit zijn alle micro-organismen
rondom een plantenwortel. Sommigen zijn schadelijk, terwijl anderen juist heel erg voordelig zijn voor
het functioneren van de plant. Er wordt wereldwijd
veel onderzoek hiernaar gedaan. In Utrecht is hier
een prominente onderzoeksgroep voor, die al aardig
wat doorbraken heeft gehad. Een ander voorbeeld
is onderzoek naar de tolerantie van planten voor
overstroming. We beginnen langzamerhand steeds
beter te begrijpen wat daar voor nodig is. De volgende stap is dat de veredelingsindustrie (industrie die
zich bezig houdt het ontwikkelen van nieuwe variëteiten, red.) dat oppakt en daar nieuwe gewassen van
maakt.”

Future Food is een bundeling van onderzoekers werkzaam bij de Universiteit Utrecht. Zoals de naam suggereert richt het onderzoek zich op ‘het eten van de toekomst’. Maar hoe ziet dit eten van de toekomst eruit? En welke problemen gaan we
tegenkomen op het gebied van voedsel en klimaatverandering? Wat moet er veranderen aan ons voedselgedrag en welke rol speelt onderzoek hierin? Al deze vragen
stelden we aan Rens Voesenek, leider van Future Food. Hij laat ons zien hoe onderzoek naar voedsel eruit ziet en welke rol (trans)interdisciplinariteit hierin speelt.
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INSECTEN ALS EIWITBRON

							

Anne Schuurmans

Hoewel de groei van de wereldbevolking lijkt te stagneren, stevenen we af op een geschatte wereldpopulatie van zo’n 9 miljard mensen in 2050. Om iedereen te kunnen voeden, zullen we tegen die tijd de huidige
voedselproductie moeten verdubbelen (Van Huis et al., 2013). Ons huidige landbouwsysteem lijkt echter ook
haar grenzen bereikt te hebben: oceanen worden grotendeels overbevist, schoon water wordt steeds schaarser,
het klimaat verandert en de biodiversiteit krimpt. Om de wereld ook over een paar generaties nog te kunnen
voeden, zullen we op zoek moeten naar meer duurzame manieren van productie en consumptie. Niet alleen
de manier waarop we produceren zal moeten veranderen, maar ook ons consumptiepatroon.
In veel landen, met name in Azië, stijgen inkomens en levensstandaarden snel en als een gevolg hiervan,
groeit onder andere de vraag naar vlees. De productie hiervan neemt veel land in beslag en leidt tot veel
uitlaatgassen in de atmosfeer. Ook de productie van veevoer is intensief. Voor de beeldvorming: om een kilo
vlees te produceren, is er maar liefst 6 kilo planteneiwit nodig. De wereldwijde veehouderij, inclusief transport en voer, is goed voor ongeveer 18 procent van alle broeikasgasemissies (Van Huis, 2013).
Een andere populaire bron van eiwit in veel landen is insecten. Ongeveer twee miljard mensen wereldwijd
eten op regelmatige basis insecten. Het eten van insecten wordt ook wel entomofagie genoemd. Ze lijken
een goed (gedeeltelijk) alternatief voor vee aangezien ze een hogere conversieratio hebben. Dit wil zeggen,
insecten hebben minder voer nodig dan vee, om dezelfde hoeveelheid eiwit te produceren. Om het even in
perspectief te zetten; voor 1 kilo rundvlees heb je zo’n 10 kilo voer nodig. Voor 1 kilo insecten, heb je net iets
meer dan 1 kilo voer nodig (Van Huis et al., 2013). Insecten zijn gemakkelijk om te houden, nemen weinig
ruimte in beslag, groeien snel en reproduceren zich gemakkelijk (Premalatha et al., 2011).
Gezien deze argumenten lijken insecten een duurzaam en aantrekkelijk alternatief voor het eten van vlees.
Toch is het introduceren van insecten in onze Westerse eetcultuur makkelijker gezegd dan gedaan. In veel
landen, met name Europa en de VS, worden insecten gezien als onhygiënisch en eng en mensen gruwelen bij
het idee om ze te eten (DeFoliart, 1999; Megido et al., 2014).
Bijzondere delicatessen
Bij veel mensen in de Westerse wereld gaan de nekharen al overeind staan bij het idee van het eten van insecten, maar in veel andere landen zijn ze een echte delicatesse. Zo is er in Colombia een bepaald ras van de
bladsnijdermier erg gewild, de status en de prijs zijn vergelijkbaar met kaviaar en witte truffels. Deze mieren
worden niet alleen lokaal gegeten, maar worden zelfs geëxporteerd naar Japan, waar ze ook erg gewild zijn
(Onore, 1997). Andere voorbeelden van insecten die als delicatesse worden beschouwd zijn: zijdewormen in
Azië en bepaalde rupsensoorten in Mexico. Wat als delicatesse wordt beschouwd is voornamelijk cultureel
bepaald (Ramos Elorduy, 1997).
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Westerse eetcultuur
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Axelson (1986) schrijft dat cultuur aangeleerd is en van generatie naar generatie wordt overgedragen. De
Westerse eetcultuur heeft de afgelopen eeuwen grote veranderingen doorgemaakt. Tot de negentiende eeuw,
bestonden Westerse samenlevingen voornamelijk uit boerengemeenschappen maar door de Industriële Revolutie, werd landbouw efficiënter en konden minder boeren voedsel produceren voor méér mensen. Hierdoor
hoefde niet iedereen meer op het land te werken, groeide de industriële sector en trokken mensen naar de
stad om werk te vinden. Er wordt in de academische literatuur beweerd dat de verstedelijking de oorzaak is
van de groeiende afstand tussen mensen en de natuur. (Van Huis et al., 2013).
Daarbij is de Westerse samenleving steeds meer ingericht op snelle consumptie en is er eten in overvloed.
Fastfood restaurants zoals McDonald’s en Burger King staan synoniem voor een welvarende kapitalistische
economie en een Westerse levensstijl. Op elke straathoek is er wel wat te eten te vinden en veel mensen zijn
zich niet bewust van het lange productieproces van elk voedingsmiddel (Fresco, 2012). Mensen zijn daarnaast ook steeds minder geneigd om eten aantrekkelijk te vinden als te zien is dat het van een dood dier komt
(zoals orgaanvlees).
Een rundersteak of zalmfilet lijkt weinig op het dier waar het van afstamt en men staat er vaak ook niet bij stil
(Weil, 2007).
Maar waarom eten we geen insecten?
Hiervoor zijn verschillende verklaringen.. Een van de meest voor de hand liggende redenen, is dat er in
Westerse landen simpelweg niet zo veel insectsoorten eetbaar en groot genoeg zijn. Echter, insecten zoals
meelwormen of sprinkhanen, kunnen makkelijk worden gekweekt (Van Huis et al., 2013). Eén van de meest
belangrijke redenen dat er geen insecten worden gegeten, is doordat veel mensen er een afkeer voor hebben
(DeFoliart, 1999; Megido et al., 2014). Voor een gedeelte komt dit doordat men steeds meer is gesteld op
hygiëne en insecten, zeker in huis, als een ongewenste, vieze plaag gezien worden (Kellert, 1993).
De afkeer van bepaalde voedingsmiddelen is slechts voor een gedeelte evolutionair vastgelegd; het is voornamelijk een culturele, aangeleerde voorkeur (Haidt et al., 1997; Rozin & Fallon, 1987). De voorkeuren voor
bepaalde voedingsmiddelen kunnen sterk verschillen tussen verschillende culturen. Dieren weten vaak instinctief wat ze wel en niet kunnen eten, mensen moeten dat leren. Er wordt verondersteld dat gevoelens van
afkeer en zelfs taboes rondom voedsel mensen helpen veilige voedselkeuzes te maken en te overleven.
Mensen zijn omnivoren; ons oorspronkelijke dieet bestaat uit zowel dierlijk als plantaardig materiaal. Wanneer mensen een nieuw voedingsmiddel proberen, nemen ze een risico. Want een product wat er eetbaar uit
ziet, is niet altijd gezond om te eten; het kan giftig of besmet zijn. Dit wordt ook wel het ‘omnivore’s dilemma’
genoemd: een intern conflict of je iets wel of niet zou moeten eten. Dit zorgt ervoor dat mensen vaak terughoudend zijn bij het proberen van nieuwe etenswaren zoals insecten (Haidt, et al., 1997; Birch, 1999).
Veranderende eetcultuur
Hoewel mensen vaak aversie tonen tegenover nieuwe, onbekende etenswaren, is de Westerse eetcultuur
flink veranderd in de afgelopen eeuw. In Nederland at men honderd jaar geleden voornamelijk knollen en
aardappelen en zo nu en dan wat vlees of een appel. Tegenwoordig is ons dieet ontzettend uitgebreid; we eten
Peruaanse quinoa, Chinese rijst, Italiaanse pasta. Dat betekent dat we wel kunnen veranderen ook al is een
eerste reactie tegenover ‘nieuw’ eten wellicht negatief.
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De meest effectieve manier om de negatieve associatie met nieuw voedsel weg te nemen, is door ervoor
te zorgen dat mensen een positieve eerste ervaring hebben (Pliner & Salvy, 2006). De kunst is dus om van
insecten een lekker gerecht of product te maken. Daarnaast zijn mensen sneller bereid om een innovatief
voedselproduct uit te proberen, als een van hun rolmodellen het consumeert. Ook is groepsdruk een belangrijke bepalende factor in het gedrag van mensen, mensen nemen gedrag sneller over als de rest van hun
omgeving dat ook doet (Hendy & Raudenbusch, 2000). Barrena en Sánchez (2013) beschrijven dat acceptatie
van nieuwe voedselproducten niet alleen afhangt van de smaak maar ook van de mate van erkenning die
consumenten krijgen bepalend is.
Een bekend voorbeeld van ‘exotisch’ voedsel wat inmiddels wijd geaccepteerd (en geliefd) is in Westerse
landen, is sushi. In de meeste Westerse culturen werd rauwe vis niet gezien als eetbaar (de Nederlandse haring is daarop een uitzondering). De eerste sushirestaurants werden geopend in de VS, door Japanse immigranten in de jaren ’60. Sushi werd vaak omschreven als ‘chic’, ‘origineel’ en ‘innovatief ’ en werd een enorme
hype onder yuppen. Sushi stond, en staat, synoniem voor een hippe, moderne levensstijl (Sakamoto & Allen,
2011).
Insecten op het menu
Het is geen simpele opgave, noch een realistische, om vlees volledig te vervangen door insecten. Het zou wel
een duurzame optie zijn om de veehouderij gedeeltelijk te vervangen door insectenkweek. Een grotere uitdaging is de integratie van insecten als voedingsmiddel in het Westerse dieet. Gelukkig groeit de aandacht
Durf jij het aan?
Simpele meelwormkoekjes
Ingrediënten:
1 doosje meelwormen
375 gram poedersuiker
375 gram eiwit
225 gram bloem
125 gram gesmolten boter
Theelepeltje rozemarijn en thijm
Verse, fijngesneden muntblaadjes

1. Verwarm de oven voor op 180º
2. Meng de gesmolten boter met het bloem. Voeg de eiwitten
toe en roer goed.
3. Voeg de meelwormen, rozemarijn, thijm en mintblaadjes
toe.
4. Vorm kleine balletjes en leg ze op bakpapier – minimaal 3
centimeter van elkaar verwijderd.
5. Bak ze in de oven totdat ze goudbruin zijn, en laat ze even
afkoelen.
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V O E D S E L G E V E C H T
Eten- een eerste levensbehoefte en een hobby van velen. Niet voor niets draaien alle feestdagen in
Nederland om eten; paaseieren, kruidnoten, oliebollen, zuurstokjes in de boom en oh, vergeet het
eeuwige gourmetten niet Bij elke feestelijke gelegenheid komen de pannetjes weer uit de kelder, hup
op tafel. Eten hoort bij gezelligheid, het verbindt mensen met elkaar. Ben jij ooit op een verjaardag
geweest waar geen hapjes op tafel stonden? Nee? Precies.
Maar wat nou als eten de vijand is? Hoe baan je je dan een weg door het leven, met overal waar je
kijkt eten?
Ik ben al acht jaar in gevecht met eten. Van deze acht jaar heb ik zeven jaar alleen moeten vechten.
Sinds vorig jaar heb ik hulp en een diagnose. Ik heb atypische anorexia. Dit betekent dat ik klinisch
gezien alle kenmerken van anorexia heb, maar qua gewicht ten aanzien van mijn lengte ik niet licht
genoeg ben voor ‘normale’ anorexia Maar dit betekent niet dat mijn gevecht minder zwaar is. Mijn
gevecht kan ik het best omschrijven als constante ruzie in mijn hoofd. Met aan de ene kant het gezonde deel, ik, en aan de andere kant het zieke deel, mijn eetstoornis. Maar zo heb ik het de eerste
jaren nooit gezien. Het was altijd een gevecht met mezelf, ik tegen mijn maag, ik tegen het eten. Het
was en is nog steeds een obsessie. Er zijn periodes geweest dat ik zo goed als niets at, periodes van calorieën tellen, periodes van niet mogen eten en periodes dat alles wat ik at er gelijk weer uit kwam. In
deze periode viel ik veel af, tot er bij mij eindelijk ergens een knop omging, of in elk geval een kwartslag. Ik kon mijn vriendinnen niet meer bijhouden op de fiets, en na een dag school moest ik mezelf
de trap op slepen, want lopen ging niet meer. Toen besefte ik dat dit eetpatroon niet langer meer was
vol te houden. Maar in plaats van om hulp te vragen, ging ik op eigen kracht proberen beter te gaan
eten. Ik kan je zeggen dat dit voor een aantal jaren best goed ging. Maar een gezonde relatie met eten
heb ik nooit gehad, de obsessie bleef. Ontbijt is de belangrijkste maaltijd van de dag, een maaltijd
waar ik niet veel moeite mee heb, de rest is een moetje. En natuurlijk heb ook ik mijn chocolade cravings waar ik aan toe geef, als ik toch eet, dan graag iets wat ik lekker vind.
Vorig jaar, ik at weer steeds minder en ik viel zelfs een keer flauw in de bus, durfde ik eindelijk om
hulp te vragen. Ik durfde eindelijk toe te geven dat ik dit gevecht niet alleen zal gaan winnen. Ik ben
dit gevecht zó zat. Ik wil kunnen eten zonder obsessieve gedachten zonder me druk te maken over wat
andere mensen van me denken wanneer ik eet, zonder me schuldig te voelen over die koekjes. Het
ondergewicht was minimaal en nu, een jaar later steven ik af op een gezond gewicht. Maar zoals gezegd, dat is niet het probleem van mijn eetstoornis. Ik ben aan het leren dat eten niet de vijand is, maar
dat eten bekent voor jezelf zorgen. En dat ik mag eten zonder me schuldig te hoeven voelen.
Mijn advies: vraag om hulp. Het is het niet nodig om het gevecht alleen aan te gaan. En denk nooit
dat jouw gevecht niet erg genoeg is voor hulp.

Losing weight isn’t worth the damage it causes to my mind.
					
- Anoniem
Ik heb mijn gevecht nog niet gewonnen, wie weet duurt het nog een jaar. Maar ik heb hulp en ik ga
ervoor. Ik wil geloven dat er een dag komt waarop ik een gezonde relatie heb met voedsel. Ik wil een
feestdag vieren met voedsel, dat ik eet en dat het stil is in mijn hoofd.
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In food we trust
By Robin Smith

			
Post-doctoral Researcher
Trust is central to food buying choices. The increas- Leiden University, Institute of Cultural Anthropology
and Development Sociology, ERC-funded project
ing number of food scares publicized across the world
and the highly vertically integrated nature of the Food citizens? Collective food procurement in European
cities: solidarity and diversity, skills and scale *
agri-food system that relies on economies of scale to
keep food prices down, together highlight the issue
of food safety. Consumers are challenged to reconcile
their need for food against their fears of a seeming- Such themes are encapsulated in an ERC-funded proly poorly regulated food industry and lack of knowl- ject that has started this academic year called Food citiedge about the conditions under which their food zens? Collective food procurement in European cities: solis grown and processed. There is also increasing de- idarity and diversity, skills and scale. This project aims to
sire to be conscious consumers and engage in ethi- develop a critical theory of food citizenship Food citical consumption practices such as buying certified zenship is a concept problematized primarily by sociolFair Trade, organic, or directly from local farmers. ogists and geographers that places ‘civic agriculture’ as a
Professor Cristina Grasseni at Leiden University’s Institute of Cultural Anthropology and Development
Sociology has conducted extensive ethnographic research on how communities engage in ethical
consumption practices in Italy, where activists and
members of the Italian solidarity economy Gruppi di
Acquisto Solidale (Solidarity Purchase Groups) promote the idea of ‘co-production’ between producers
and consumers (Grasseni 2013). Here, the co-production of food is a way of engaging in a rethinking of
food provisioning — in terms of the influences and
implications of new food provisioning for society,
the economy, and the environment (Grasseni 2014a:
178). Their practice of solidarity is itself a form of
trust that is important to the functioning of these
semi-informal food provisioning systems, and may
even be considered a form of direct democracy because of the self-governance styles their group employs to organize themselves (Grasseni 2014b: 79).
This research has since led to broadening the anthropological investigation of alternative food networks to analyze how such networks challenge our
understanding of local notions of food citizenship, and what power dynamics are at play within such networks and between the citizens engaging in them and larger governance structures.1

1

community-centric practice that envisions engagement
in these systems as a citizenship activity, with the idea
that conscious consumption may be a way to express
core political values that also influence the development of a democratic and environmentally sustainable
food system (see Renting et al. 2012: 294; Lyson 2005).
that addresses how citizens conceptualize their own
participation and belonging vis-à-vis food consumption and production, through a multi-sited investigation of urban food procurement systems in Italy,
Poland, and the Netherlands undertaken by doctoral
students on the project.
Trust, reciprocity, and social connection are central
to agricultural markets, particularly short food chain
types that bring farmers and consumers closer together (Hinrichs 2000: 296). Consumers participating
in alternative modes of food procurement value the
personalistic relationships they allow. The desire for
a reconnection of food producers and consumers has
the potential for local food movements to transform
local food systems, with advocates asserting that such
a transition could redress food-related environmental
and social problems at the same time (Albrecht and
Smithers 2018: 67). Such networks may generate trust
through repeated interaction between consumers and
farmers, as knowledge about a food’s production conditions is transferred along with the product bought
(Thorsoe and Kjeldsen 2015: 159).

Food citizenship is a concept problematized primarily by sociologists and geographers that places ‘civic agriculture’ as a community-centric
* This project has received funding from the European Research Council (ERC)
practice that envisions engagement in these systems as a citizenship activity,
with the idea that conscious consumption may be a way to express core political under the European Union’s Horizon 2020 research and innovation program
values that also influence the development of a democratic and environmentally (grant agreement No 724151).
sustainable food system (see Renting et al. 2012: 294; Lyson 2005).
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Cone and Myhre explain that the personal relationships that develop give consumers the feeling
that they may reach out to farmers with their questions and concerns, as it is as if the farmer is entrusted with their health (2000: 194). This is cast as
‘active trust’, which although generative of stability
for these networks, also creates a limitation as to
the extent to which they may be scaled up, as scaling up in size compromises the short supply chain
and personalistic relationships that characterize
such networks (Navin 2015: 444). By informing
consumers about production and inviting them to
their farms, farmers cultivate trust with consumers
that creates stronger relationships and ultimately a
more long-term business relationship that allows
farmers to plan production decisions (Albrecht
and Smithers 2018: 78). These ‘green economic
relationships’ are particularly visible in farmers’
markets, but may also be found in community
supported agriculture organizations (commonly
known as CSAs) (Klimek et al. 2018: 83; see also
Bubinas 2011). These systems also create venues
for trusting relationships between farmers to
develop. Such trusting relationships are necessary
for cooperation in organizing farmers’ markets
and sharing technical support to drive innovation
in small farming, creating a healthy local food
system for small farmers to rely upon (Chiffoleau
2009: 218, 227). Thus, engaging in these networks
creates stability in what is historically a sector considered economically risky due to its vulnerability
to environmental changes and in a time of rising
economic precarity in Europe in general.
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Trust appears in interesting ways throughout the
agri-food system, both in defining relationships and
highlighting tensions. This is illustrated by interesting ethnographic examples. Guntra Aistara in particular highlights the way in which Latvian farmers’
trust in the EU was shaken by the adoption of geographic information system (GIS), a farm dimension
mapping system that disqualified some farmers from
organic agricultural subsidies after they had invested
in transitioning to organic farming, leading them to
question the EU’s ethics (Aistara 2009: 134-5). Here,
Aistara (2009: 137-8) detailed how Latvian farmers
wanted to incorporate biodiversity protection measures following local ecological restoration practices by introducing wild horses to graze abandoned
grasslands, a proposal that locally they used to define
themselves as distinct from conventional farmers to
present themselves as more innovative than the new
EU rules.
However, they were told that such practices do not
conform to ‘Good agricultural practice guidelines’
and later these organic farmers encountered problems with this regulatory regime, leading to disappointment in the institution (ibid.: 138). Additionally, Demeulenaer has found that French farmers’
movements contest seed production and regulatory
regimes of the EU, where small-scale, mostly organic
farmers engaging in the community practice of seed
saving and production is limited — this is because
the EU is forcing them to convert to high-yield varietals, a process that is ultimately resulting in a declining knowledge around breeding strains, which gives
GMO producers even more power over the agri-food
system, creating a widening dichotomy between
local and scientific knowledge (2014: 45-6, 49). These
tensions highlight some of the basic cleavages farmers must mediate in their relationship with the EU.
We may interpret the rise in interest in alternative
food systems as at least partially a response to this
increasing regulation that distances producers from
governance institutions and inspires creative economic problem solving to stabilize their livelihoods
by creating new, personalized relationships with
likeminded consumers.
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This raises the issue of ethics in an interesting way.
Trust is central to these economic exchange relaAs such, some of these alternative agri-food systems
tionships and alternative food systems, but they may
take place outside of the formal economy, in the
take place at the margins of the legal, formal econso-called grey economy of informal exchange. Many
omy, challenging us to consider what the definition
small producers, including urban gardeners and some of an ethical consumer truly is. Indeed, much of the
small family farms, engage in market and quasi-marinterest in buying local and products of designated
ket activities outside of the regulated economy. People origin stems from this value-based desire to conengaging in urban gardening may share or barter their sume ethically. The term ‘virtuous foods’ was coined
harvests in informal ways within their communities,
by Heldke (2012) to describe food qualified with
creating new social relationships and new micro-econ- terms such as ‘organic’, ‘local’, or ‘artisan’ (Trubek
omies (see Bellows 2004: 250). Such economic ex2011: 192). Ethically branded products and engagchange networks also rely on trust. In socialist-era
ing in alternative food networks allow consumers to
Lithuania, illegal sales of raw milk reached urban
turn consumption into a meaningful act of public
residents through ‘personalized trust-based networks’ expression of their social values, cultivating what
(Mincyte 2012: 43). This practice has continued today Gross has called a new ‘food habitus’ (2014: 21). As
and is even relied upon as a coping mechanism against Dolan has argued, ethical consumption may be part
market liberalization and agricultural industrialization of one’s constitution of self, performing one’s moralthat has made the lives of rural residents more precar- ity as a response to neoliberal globalization (2007:
ious (ibid.; see also Knudsen 2015). Here and else239-40). This has been voiced by others as a shift of
where in Europe, some traditional, home produced
framing civic engagement as the making of moral
foods have been made illegal by the EU’s food hygiene market choices that allow people to perform their
regulations for failing to meet food safety standards,
political values (Humphery 2017: 92).
which complicates and challenges local beliefs that
such foods are ‘good’ and ‘clean’ (see Aistara 2015).
Finally, researchers have pointed out that some
Anthropologist Melissa Caldwell found that in Russia, organic food producers may employ industrialized
foods that are circulated through personal networks as farming practices or exploit farm laborers despite
gifts are perceived as more trustworthy, ‘ecologically
casting themselves as ‘local’ or otherwise embedclean’, and even better tasting than industrially proded in these more ethical economies (Jarosz 2008:
duced foods that were viewed as ‘anonymous’ or ‘im233). Such revelations and perspectives reveal the
personal’ (2007: 54). Such cosmologies around what
complicated territory within which discussions
constitutes healthy, safe, and tasty food drive conabout ethical consumption circulate, and the mine
sumer decision-making to participate in alternative
field of moral questions consumers must navigate in
food networks. Those social scientists problematizing their daily choices. As such, a further investigation
alternative food networks as movements of larger
into the role of alternative food networks in reshapsocial projects that decommoditize food (e.g., Chifing the global food economy, and importantly the
foleau 2009; Hinrichs 2000), may cast these systems,
agency of citizens in this process and implications
as well as membership-based community supported
for their own perceptions of belonging, are critical
agricultural-type structures, as part of a broader ‘shar- themes to investigate in contemporary European
ing economy’ based on trust between producers and
food politics.
consumers (Lagane 2015: 135).
Robin Smith is from the northern California wine country of Sonoma
County. She graduated with a DPhil in anthropology from Oxford
University in 2017.
Her thesis was on the Istrian, Croatian wine industry. The title is,
‘Honesty, trust, and debt in Istria’s wine industry’ and it analyzed business
relationships and how winemakers manage to make ends meet despite
being burdened with debt and insecurity.
On top of that she was a Peace Corps volunteer in the Republic of Moldova where she advised winemakers on marketing and branding, 20082010.
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OOST-AFRIKAANS RESTAURANT DJEMBENA
Het restaurant is klein en heeft slechts een aantal zitplekken. We werden hartelijk ontvangen door
de eigenaar van het restaurant bij binnenkomst. De muren zijn versierd met schilderijen en beeldjes uit Eritrea. Daarnaast wordt er Afrikaanse muziek gedraaid. Door deze mooie aankleding zit je
voor je gevoel niet meer bij Noordeinde in Leiden, maar ergens in een huiskamer in Eritrea.
We zitten nog niet of er wordt ons uitgelegd wat we allemaal kunnen drinken, van kokosbier tot guavesap. Het bier werd geserveerd in sierlijke leuke houten schaaltjes. Nadat we ons drinken hadden besteld
kregen we vrij snel de menukaart. De eigenaar zelf lichtte de menukaart toe. Hij vertelde ons dat we
niet per se één gerecht hoefden te kiezen. We mochten er namelijk ook voor kiezen om een grote schaal
te bestellen met kleinere porties van verschillende gerechten. Op de kaart stonden o.a. vleesgerechten met lamsvlees en rundvlees en vegetarische groentegerechten. Alle gerechten werden geserveerd
met Afrikaanse pannenkoeken Indjera. Uiteindelijk hebben we ervoor gekozen om een grote schaal
voor vier personen te bestellen. Ondertussen dat we aan het wachten waren op het eten, dronk ik mijn
kokosbier. Het bier is iets zoeter dan normaal bier, maar het heeft nog wel echt een biersmaak. Je moet
niet denken aan een radler.
Toen de schaal werd geserveerd, kwamen we erachter dat je met je handen moest eten. We kregen geen
bestek. Gelukkig werd er aan ons uitgelegd hoe we dit het beste konden doen. Het ging steeds beter
naarmate de avond vorderde. Sommigen van ons vonden het vlees wat pittig, ik persoonlijk niet. Alles
was heerlijk gekruid, alleen het lamsvlees was helaas een beetje droog. De Indjera vond ik op een gegeven moment een beetje weeïg worden. Ik had daarvan wel genoeg gehad. De schaal voor ons vieren
was meer dan genoeg. We hebben het niet helemaal op gekregen. Sommigen van ons vonden dit terecht, want het eten was best prijzig. Ik vond de prijs-kwaliteit verhouding ook niet helemaal kloppen.
Het eten was, rekening houdend met onze portemonnee, redelijk duur.
Tot slot was er, tot grote teleurstelling van een enkeling onder ons, niet veel keuze wat betreft de toetjes.
Desalniettemin werden de vrij simpele toetjes wel geserveerd met vers fruit. Zelf koos ik voor ijs met
slagroom en aardbeiensaus, want ik zat al vrij vol toen we een toetje bestelden. We hoopten eigenlijk op
een echt Afrikaans toetje. Het enige wat daarop leek was het toetje met flink veel bolletjes ijs, slagroom
met Afrikaanse Likeur, Safari.
Samengevat was het een geslaagde avond. Hoewel de opmaak van het eten in sommige gevallen beter
kon en de toetjes keuze tegenviel, viel de schaal met eten voor vier personen goed in de smaak. Ook de
gastvrijheid maakte dat we met een voldaan gevoel de deur zijn uit gelopen.
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Verandering gaat door de maag

									

Kiki de haan

In januari 2015 startte ik mijn onderzoek naar voedselverspilling. Ik was benieuwd wie de mensen waren
die verspild voedsel een tweede leven gaven en met welke reden ze dit deden. Nu, drie jaar later, is voedselverspilling een veel aangekaart thema. Grote bedrijven sluiten een pact om minder voedsel te verspillen1 , er wordt soep verkocht van kromme groentes en in de supermarkt worden buitenbeentjes voor
een lagere prijs aangeboden. In dit artikel wil ik jullie meenemen in de wereld van een foodbeweging,
een beweging van mensen die zich inzet tegen voedselverspilling, waarin voedsel niet alleen een product
is om samen van te genieten, maar ook een instrument is dat een maatschappelijke boodschap draagt.

‘An anthropologist who knows what the members of a society eat already knows a
lot about them. Learning how the food is obtained an who prepares it adds considerably to the anthropologist’s store of information about the way society functions.’
							- Peter Farb & George Armelagos (1980)
In bovenstaande quote van Farb & Armelagos (1980) lees je terug dat voedsel kennis biedt over
een samenleving maar dat je als antropoloog nog meer te weten komt als je weet waar het voedsel
vandaan komt en wie het voedsel bereidt. In mijn onderzoek heb ik me vooral gericht op die laatste twee onderdelen. Als antropoloog was ik benieuwd met welke reden een groep mensen op een
andere manier naar eten kijkt dan de gemiddelde consument. De groep waar ik interesse in had,
haalde voedsel dat zou worden weggegooid op in versmarkten, of haalde eten uit GFT containers.
Ook ondernamen ze gezamenlijke activiteiten zoals het bereiden van openbare diners of het uitdelen van voedsel in een stadscentrum. Ik was ontzettend nieuwsgierig naar de kracht van voedsel en
de uitwerking die geherdefinieerd eten delen op mensen kan hebben.
En dus ging ik op pad. Hoe meer mensen ik sprak die zich actief inzetten tegen voedselverspilling,
hoe meer ik erachter kwam dat de sociale component van voedsel een ontzettend belangrijke motivatie is om te vechten tegen voedselverspilling. Iedereen waar ik afgedankt eten mee heb opgehaald,
waar ik mee gekookt heb, of eten mee heb uitgedeeld, deed dit samen met anderen. Het bestuderen
van voedselpatronen vanuit antropologisch perspectief, laat zien dat voedsel een politiek, cultureel
en sociaal instrument is. Een instrument waar verandering mee teweeg kan worden gebracht.

1
https://www.wur.nl/nl/nieuws/Op-weg-naar-een-circulaire-economie-voor-voedsel.htm
bezocht op 5 maart 2018
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Vanuit antropologisch perspectief, heb ik een aantal sociale constructen kunnen bestuderen in de context
van de inzet tegen voedselverspilling. Graag wil ik je laten zien hoe het bestuderen van de concepten ‘ethische
consumptie’, ‘lokaliteit’ en ‘social embeddedness’ in de context van het herdefiniëren van afval tot waardevol
voedsel een sociale beweging blootlegt. De volgende situatieomschrijving uit mijn onderzoek wil ik gebruiken om te dit te illustreren.
Op een doordeweekse dag verzamelt het eerste groepje mensen zich om 16:00 uur, om met een bakfiets langs
lokale winkels te gaan om groente en fruit op te halen. De meeste winkeliers hebben al kratten apart gezet,
omdat ze weten dat we eten op komen halen. We brengen het eten naar de keuken van een buurtgebouw
en daar staat het volgende groepje mensen klaar om de opbrengst te bekijken en recepten te bedenken voor
het drie-gangen diner dat voor die avond gepland staat. Er wordt gekookt en om 18:00 uur komen de eerste
gasten uit de buurt om te eten. Je meldt je aan bij een loketje bij de keuken, hier krijg je bestek en mag je een
vrijwillige bijdrage doen. Het diner is open voor iedereen. Alle gasten zitten aan een lange tafel en iedereen
mag zijn eigen bordje opscheppen van de schalen met eten op tafel. Wanneer iedereen 3 gangen gegeten
heeft, mogen de kliekjes mee naar huis worden genomen. De opruimploeg begint met de afwas.

‘Het doet er niet toe of wij ons tijdens onze etentjes aan de wet houden wat betreft voedselveiligheid etc,’ want dat is toch juist ons punt, dat die wetten juist verspilling veroorzaken. Mensen die bij ons komen eten vormen eigenlijk een soort
manifest, een manifest tegen voedselverspilling’.
			- Respondent

Mensen zetten voedsel in om hun handelingsvermogen te uiten. Ethische consumptie, de keuze om verspild
voedsel te herdefiniëren als bruikbaar en zelfs lekker, is het handelingsvermogen van mensen. Dit handelingsvermogen wordt ingezet om verandering teweeg te brengen door het uitdragen van een boodschap. Lewis (2014) noemt dit lifestyle activism, een vorm van activisme waarin burgers hun alledaagse routine aanpassen vanwege een activistisch doel. Barnard (2011) benoemd een nieuw soort activisme waarin activisten juist
het collectief opzoeken en zich in de publieke ruimte begeven om buitenstaanders te betrekken bij hun doel.
Door het uitdelen van opgehaald voedsel dat anders weggegooid zou worden op een plein midden in Amsterdam, door het betrekken van buurtgenoten bij diners of door het staan op de markt op koningsdag met ijsjes
van overrijp fruit, plaatst mijn onderzoeksgroep zich niet buiten, maar juist middenin de maatschappij.
De mensen die zich inzetten tegen voedselverspilling zie ik als een sociale beweging. Burgers zetten hun
handelingsvermogen in om zich af te zetten tegen het reguliere systeem en zetten alternatieve systemen en
relaties op (zie ook Grasseni (2013). Het verspilde voedsel heeft in deze dynamiek twee functies. Enerzijds
is het verspilde voedsel op zichzelf de reden van bestaan van de sociale beweging. Anderzijds is voedsel ook
de sociale verbinding tussen de mensen. Voedsel wordt gedeeld, verhalen worden uitgewisseld, leefwerelden
komen bij elkaar. Wanneer je als antropoloog uitvindt wie wat eet ,waar het vandaan komt en wie het bereidt
, vind je een spiegel van de fundamenten van de samenleving, want voedsel representeert sociale, culturele en
politieke relaties.
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De locaties waar het voedsel dat anders verspild zou worden opgehaald wordt, de locatie waar het eten wordt
gemaakt en gegeten en het netwerk waarbinnen dit wordt georganiseerd, bevinden zich alledrie op lokaal
niveau. Lokaliteit maakt de activiteit van het inzetten tegen voedselverspilling toegankelijk. Erikson (2007)
duidt het opzetten van een lokale beweging om een mondiaal probleem tegen te gaan met ‘glocalisation’.
Voedselverspilling, een wereldwijd probleem, wordt tegengegaan, maar ook gedeeld met anderen op lokaal
niveau. Door bovenstaand diner te organiseren in een buurthuis ontstaat er een verbinding tussen de mensen
die de actie ondernemen, en de mensen die als bezoeker komen mee-eten. Hinrichs (2000) bestudeerde als
landbouweconoom social embeddedness als de interactie tussen economische motieven en sociale motieven
binnen een lokaal voedselsysteem. Ik volgde zijn voorbeeld en kon hierdoor duiden dat een diner niet alleen
voedselverspilling aankaart, maar dat het voedsel ook juist als instrument wordt gebruikt om sociale interactie te bewerkstelligen tussen de bezoekers. Het ophalen en bereiden van verspild voedsel is een manier om
onvrede te uiten over de huidige gang van zaken in het economische systeem. Het is een vorm van ethische
consumptie die ingezet wordt om het reguliere systeem van overproductie bloot te leggen en anderen te confronteren met de grote hoeveelheid voedsel die verspild wordt.

Kiki de Haan heeft haar Bachelor Culturele Antropologie en
Ontwikkelingssociologie afgerond aan de UU. Hierbij heeft ze
een minor Freedom from Hunger aan de WUR en Master Multiculturalisme in Vergelijkend Perspectief (2014-2015) gevolgd.
Ze werkt nu al senior programmacoördinator voor het modulair executive MBA aan de Nyenrode Business Universiteit.
Ze heeft een grote interesse in voedsel, de keuze van
de consument in voedsel en zelf eet ze veganistisch.
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Hierboven is de winnende foto van de FSW-fotowedstrijd afgebeeld. Het thema van
de competitie was ‘Food and Society,’ wat natuurlijk perfect aansluit op het thema van
deze ICA. De fotografe van de afbeelding is Mirena Radulova, inmiddels afgestudeerd
in de sociale- en organisatiepsychologie. Ze nam deze foto tijdens haar Bachelor in
2012.
De foto is genomen in Ghana, in de hoofdstad Accra. Je ziet een vrouw die net een
grote pan met Jollof rijst verkocht heeft op de straten van Accra. Op de achtergrond is
de steenkoolvoorraad van het district te zien. Het is in Accra gebruikelijk dat de vrouwen van de gemeenschap vroeg in de ochtend opstaan om samen grote porties van
lokale recepten te gaan klaarmaken op straat, om deze vervolgens op straat te kunnen
verkopen. De fotografe van de afbeelding wist deze vrouw net op het moment vast te
leggen voordat ze de tomaten blikken ging wassen die ze gebruikt had bij het klaarmaken van de Jollof rijst.
Jollof rijst is erg populair en wordt veel wordt gegeten in West-Afrikaanse landen. Er
is veel onenigheid tussen de landen Ghana en Nigeria, aangezien beiden zeggen het
lekkerste recept voor Jollof rijst te hebben1

1https://www.volkskrant.nl/koken-en-eten/jollof-rice-west-afrikaans-rijstgerecht~a4546848/
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Interview: Vincent Walstra
door Tom Legierse

‘Niet-duurzaam eten produceren is een keuze’
Op de aarde wonen miljarden mensen, die allemaal
weten wat eten is. Zij hebben eten nodig om te
overleven. Voedsel is universeel en essentieel, maar
in het huidige voedselsysteem komt de duurzaamheid in het geding. Vincent Walstra, promovendus
Culturele Antropologie, legt uit: ‘Het probleem
ontstaat bij de voedselproductie en -distributie.
Ons voedsel komt van over de hele wereld. Je kunt
je afvragen of dat duurzaam en noodzakelijk is.’

Tegenreactie

Het masteronderzoek dat Walstra vorig jaar augustus
in Utrecht afrondde, sluit naadloos aan op zijn huidige
onderzoek in Rotterdam. In Utrecht richtte hij zich op
stadstuinen, een vorm van alternatieve voedselproductie. ‘Mensen komen in deze stadstuinen samen om
weer dichter bij de natuur te komen, meer in contact te
komen met de buurt en voor ontspanning.’ In zekere zin
Walstra is PhD-kandidaat voor Culturele Antropol- zijn de stadstuinen een tegenreactie op het stressvolle,
ogie en Ontwikkelingssociologie aan de Universite- snelle leven in de stad. ‘Mensen komen tot rust en voelit Leiden. Hij is hier sinds februari 2018 aan de slag en zich meer verbonden met de buurt.’
gegaan met een internationaal onderzoeksproject
dat zich richt op voedselnetwerken. Hiervoor gaat Deze stadstuinen bieden al op kleine schaal een alternatief voedselsysteem. Aan de ene kant zit de duhij onderzoek doen in Rotterdam, tegelijkertijd
doen zijn collega’s hun onderzoek in Turijn (Italië) urzaamheid in het minder uitstoten van broeikasgassen
als CO2. Aan de andere kant helpt de kennis, die nodig
en Gdansk (Polen). Hij hoopt dat zijn onderzoek
is om in de tuinen eten te verbouwen, ook om mensen
kan bijdragen aan het vinden van een duurzamer
bewuster en duurzamer te laten produceren. Door
voedselsysteem, als alternatief voor het huidige.
mensen bewuster te maken van het feit dat zij afhankelijk zijn van de natuur, gaan ze respectvoller met de aarde
Veel mensen zouden het onderzoek doen naar
voedsel waarschijnlijk verwachten in de landbouw. om.
Maar eten heeft ook een sociale kant. Walstra: ‘Vanaf het moment dat iets eetbaars in aanraking komt
met mensen zit er een sociale dimensie aan.’ Je ziet
dat sterk terug in verschillende tradities, bijvoorbeeld in Italië. Daar staat voedsel centraal binnen
bepaalde ontmoetingen.
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Verhalen
Walstra is door zijn onderzoek zelf ook bewuster gaan
nadenken over eten. ‘Je moet ook wel, als antropoloog.
Je moet participeren.’ Hiermee doelt hij op een door
antropologen veel gebruikte methode. Zij stappen bij
die methode in het leven van hun onderzoeksgroep,
alsof ze er zelf deel van uitmaken. De mensen die hun
eten produceren in stadstuinen, zijn ook bewust bezig
met voedsel en voedselproductie. Tijdens het participeren heeft Walstra kennisgemaakt met die manier
van denken en nu is hij ook zelf lid geworden van een
van de stadstuinen.
Juist door het participeren, wordt antropologisch
onderzoek vaak bekritiseerd. Het wordt ondergewaardeerd, omdat het zich moeilijk laat generaliseren.
‘Antropologie is specifiek, maar daarom is dit project
ook vergelijkend (met collega’s in Turijn en Gdansk).
Het is ook de taak van antropologen om daarin het
gesprek aan te gaan en te kijken wat wél relevant blijft
in andere steden, bijvoorbeeld het klimaat. Daarin
moet je flexibel zijn.’

Volgens antropologen zit er kracht in een goed
voorbeeld. ‘Er wordt veel gekeken naar cijfers en
minder naar verhalen, maar mensen zijn geen
cijfers’, zegt Walstra daarover. Dit onderzoek moet
beleidsmakers en politici meer een idee geven van
wat er speelt in de samenleving. Een website moet
ook de ‘gewone mens’ toegang geven tot de resultaten van het onderzoek. ‘Veel onderzoek wordt alleen
gelezen door academici, maar ik vind het ook belangrijk dat niet-academici dit kunnen inzien.’
Hij moet even nadenken over de vraag waarom dit
onderzoek belangrijk is. Dan, stellig: ‘Ons huidige
voedselsysteem is niet duurzaam. Het is ontstaan
vanuit onze samenleving, ontwikkeld door onze
keuzes. Het is een sociale gang van zaken, geen
natuurlijk proces. Na dit onderzoek zullen niet alle
problemen uit de wereld zijn, maar ik hoop dat het
ons een stapje dichter bij een duurzamere voedselproductie kan brengen. We zoeken naar alternatieve systemen, waarmee we willen laten zien dat
het anders kan. En vanuit de samenleving zelf, niet
vanuit bedrijven of beleidsmakers “die alles beter
weten”.’
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