
EET,
DRINKT
EN DENKT...

A l f r e d  v a n  D i j k

Eet, drinkt en denkt dat God het schenkt
(Tekst op menu van café-restaurant Den Boogerd te Zaltbommel)

Alfred van Dijk (1933-1212) was bijna dertig jaar verbonden aan 

de Stichting Public Relations Land- en Tuinbouw. Hij is auteur 

van diverse boeken en tal van publicaties over de wereld van de 

land- en tuinbouw, waaronder vele columns en verhalen in het 

veel gelezen en geprezen blad 19NU en in het onderwijsblad 

Het Kleine Loo.

Eet, drinkt en denkt... is geschreven in 1980/1981. Het is een his-

torische wandeling door de wonderbaarlijke wereld van voedsel 

produceren en voedsel consumeren. Het boek is een  

intrigerende schets van ontwikkeling en verandering in produc-

tie, consumptie, bereiding en eetpatroon door de eeuwen heen. 

Naarmate de welvaart groeit, nemen de wensen en eisen toe. 

Evenals de onvrede, aldus de observatie van de waar nemer.  

Een goedgevulde maag alleen is niet meer goed genoeg.
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 Sommige teksten zijn te mooi om niet te publiceren. Zoals Eet, drinkt en 

denkt... van onze oud-collega Alfred van Dijk (-). Alfred was bijna 

dertig jaar verbonden aan de Stichting Public Relations Land- en Tuinbouw en 

auteur van diverse boeken en tal van publicaties over de wereld van de land- en 

tuinbouw, waaronder vele columns en verhalen in het gretig gelezen en veel 

geprezen blad NU en in het onderwijsblad Het Kleine Loo. 

Eet, drinkt en denkt... is een historische wandeling door de wonderbaarlijke wereld 

van voedsel produceren en voedsel consumeren. Het houdt een spiegel voor. Het 

boek is een intrigerende schets van ontwikkeling en verandering in productie, 

consumptie, bereiding en eetpatroon door de eeuwen heen. Naarmate de wel-

vaart groeit, nemen de wensen en eisen toe. Evenals de onvrede, aldus de obser-

vatie van de waarnemer. Een goedgevulde maag alleen is niet meer goed genoeg.

Geschreven in /, is Eet, drinkt en denkt... een peilstok met de stand van 

zaken van toen. Het is verstilde tijd. Dat geldt met name in die passages in het eer-

ste hoofdstuk waarin Alfred de productie van boerenland in cijfers heeft gevan-

gen. De opbrengsten per hectare zijn inmiddels verder toegenomen. Sommige 

gewassen worden in Nederland amper nog geteeld. Op de akker hebben andere 

hun plaats ingenomen. Een melkveebedrijf met honderd koeien is al lang geen 

uitzondering meer. Het aantal land- en tuinbouwbedrijven is verder gekrompen.

Voedsel productie heeft zijn eigen dynamiek. Wetenschap, techniek, ’de economie’, 

de ondernemingslust van boeren en tuinders en ’de politiek’ hebben de productie 

ingrijpend beïnvloed en gemaakt tot wat er nu, anno , is. Maatschappelijke 
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wensen op het gebied van milieu, natuurbeheer en dierenwelzijn hebben hun 

impact gehad op de bedrijfsvoering. ’Maatschappelijk verantwoord ondernemen’ 

en ’duurzaam produceren’ zijn standaardbegrippen uit het boerenondernemers-

handboek. Ook het vakjargon is mee veranderd. Het proces van schaalvergroting, 

automatisering, mechanisering en efficiency schrijdt voort. Ook voedselproductie 

is hightech, eigentijds eenentwintigste-eeuws, al wil niet iedereen dat (volledig) 

accepteren. 

Eet, drinkt en denkt... is geschreven in een tijd dat in de voedselproductieketen de 

omslag in gang werd gezet van ’meer’ naar ’beter’. ’Klasse statt Masse’, om met de 

Oosterburen te spreken. Die beweging heeft de Nederlandse land- en tuinbouw 

nieuwe paden opgejaagd, zoals het voorbeeld van de Nederlandse tomaat (van 

’holländische Wasserbombe’ naar een rijk palet van soorten, kleuren en vooral 

smaken) in de jaren ’ en ’ van de vorige eeuw illustreert. Revolutie is een groot 

woord, maar een omwenteling was het zeker.

De toon in Eet, drinkt en denkt... is die van een verwonderde kijker die wil aan-

schouwen, ontwikkelingen en samenhang wil zien en beschrijven en zo de lezer 

dienen. De toon is mild, invoelend en begrijpend. Vaderlijk welhaast. En geamu-

seerd. Nooit venijnig of geërgerd. Een enkele maal verraadt de schrijver zijn Schie-

dammer hart. De tekst laat mooi de stilist Van Dijk zien. Men leze bijvoorbeeld het 

prachtige, zeer onderhoudend en met gevoel voor humor geschreven DIK & DUN. 

Eet, drinkt en denkt... is het verhaal van een belezen beschouwer, die het genot, de 
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weelde en de waarde van het voedsel beziet. Het gewone van de hedendaagse 

overvloed is minder alledaags en vanzelfsprekend dan het lijkt. 

Eet, drinkt en denkt... is tekst voor fijnproevers en taallekkerbekken. Het is 

geschreven in de taal van de liefhebber. Door een schrijver die er genoegen 

in schiep de lezer soms op het verkeerde been te zetten door woorden uit het 

dagelijkse gebruik in een opmerkelijke context te plaatsen en ze hun klassieke 

betekenis terug te geven. Zoals het woord ’vergaderen’, waar ’vergaren’ wordt 

verwacht. Zo ook doet het oudtestamentische ’wegzwerven’ de aandachtige 

lezer even halt houden en nadenken over de correctheid van het woord. Ze zijn 

met veel liefde voor de taal opgeschreven. De lezer zij dan ook gerustgesteld: 

het gebruik van de woorden is correct, al wil de hedendaagse digitale spelling-

controler soms anders doen geloven.

De tekst voor Eet, drinkt en denkt... is geschreven voor – toen nog – het Minis-

terie van Landbouw. Van publicatie is het nooit gekomen. Mogelijk waren som-

mige passages politiek niet opportuun. Mogelijk waren er andere overwegingen.  

Voor Ronald Bos van Eburo waren Alfreds vakmanschap en de jarenlange vriend-

schapsband reden dat publicatieverzuim recht te zetten. Postuum daarom als-

nog deze smulpartij voorgeschoteld. Proeft en geniet!

 Ton Schönwetter, augustus 
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E T E N ,  D R I N K E N ,  D E N K E N . . .  

E N   H A M B U R G E R S  I N  H E T  P A R A D I J S

Eet, drinkt en denkt …’ (dat God het schenkt) en ’Hamburgers in het Paradijs, 

voedsel in tijden van schaarste en overvloed’. Steeds vaker wordt naar het 

paradijs verwezen als het over voedsel gaat. Soms uit nostalgie, soms uit verba-

zing over hoe goed het ons gaat. Het is waar: voor het eerst in de geschiedenis van 

de mensheid begint voor steeds meer mensen het leven op een mythisch paradijs 

te lijken, waarin voedsel bijna gratis en ongelimiteerd voorhanden is. Een wereld 

van vervagende seizoenen, ongelimiteerde draagkracht van het land en oogsten 

het hele jaar rond, uit alle delen van de wereld. De overvloed lacht ons tegemoet. 

Steeds minder hoeven mensen zich steeds in te spannen om hun dagelijkse voed-

sel te krijgen. Dankzij voortschrijdende kennis en techniek, opschaling en ratio-

nalisering. Voedsel, of liever food, zoals we het nu graag noemen, is hightech. Wat 

je eet, vertelt wie je bent – maar vandaag de dag is voeding niet een teken van 

groepsidentiteit maar van individuele keuze. 

 

Het paradijs is niet gratis. Onze overvloed gaat gepaard met kosten. Voedselzeker-

heid is – in Europa en de meeste OESO-landen – al lang geen maatschappelijk en 

politiek issue meer. Dat zijn wel de gevolgen van de voedselproductie voor natuur, 

milieu, dierenwelzijn, de uitputbare grondstoffenvoorraden, de gezondheid, het 

landschap. De schaalvergroting heeft ook tot gevolg dat consumenten zich ver-

’
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vreemd voelen van de voedselketen en terug verlangen naar een overzichtelijker 

en schijnbaar veilige situatie. Gelukkig is de mens een lerend dier, ook intergene-

rationeel. We leren van onze fouten, we vervuilen water en bodem steeds minder 

per ton product, we letten op dierenwelzijn, op genen van planten en dieren als 

gemeenschappelijk erfgoed, op de klimaateffecten en de gevolgen voor de biodi-

versiteit. Het blijft een leercurve. Verduurzaming is het sleutelwoord, al ontdekken 

we nog dagelijks wat dat betekent.

 

Deze overwegingen zijn niet nieuw, en het is de grote verdienste van Alfred van 

Dijk dat hij zoveel hiervan al gezien heeft, lang voor het gemeengoed werd, lang 

voor ik ook zelf schreef over het paradijs. In ’Eet drinkt en denkt …’ (dat God het 

schenkt) behandelt hij die verandering in doen en denken rondom ons voedsel en 

de voedselproductie. Het weerspiegelt de wereld van dertig jaar geleden. Daar-

mee houdt de auteur ons een spiegel voor, een terugblik naar hoeveel er veran-

derd is en hoeveel er ook nog steeds actueel is. Wat een mooi gebaar dat deze 

bundeling van Alfred van Dijk postuum alsnog wordt uitgegeven!

                              Louise O. Fresco
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 Vernieuwingen, thans veelal innovaties geheten, gaan golfsgewijze door de 

geschiedenis. Ons tijdsgewricht is er vol van. Nimmer tevoren in de historie 

hebben mensen binnen enkele generaties zoveel ingrijpende gebeurtenissen 

meegemaakt. In menige bejaardenflat woont iemand die getuige is geweest van 

de eerste beginselen van de luchtvaart: een soort kermisvermakelijkheid, gevormd 

door een waaghalzig man met een wonderlijk toestel die opsteeg van een nabij de 

bebouwde kom gelegen wei en met sputterende motor startte om enkele rondjes 

ten beste te geven rondom de kerktoren. Wie de moed had en voldoende guldens 

mocht een vluchtje meemaken. Dezelfde ooggetuige, die ademloos van bewonde-

ring Jan Olieslagers met zijn vertederend kwetsbare vliegtuigje zag opstijgen, zat 

jaren later diep in de nacht bij zijn televisietoestel en keek toe hoe de eerste mens 

gesteund door Bijbelteksten voet op de maan zette.

Deze bejaarde West-Europeaan maakte twee wereldoorlogen mee en kon zich 

verbazen over de mate van technisch vernuft waardoor de tweede uitblonk. In 

steeds hoger tempo volgen de veranderingen elkaar op. Een Amerikaans auteur 

zag daarin zelfs aanleiding voor een opzienbarend boek, de Future Shock, waarin 

hij de problemen beschreef van de mens die door de snelheid der ontwikkelingen 

als het ware voorbarig met de toekomst wordt geconfronteerd.

De wereld leek kleiner te worden. Het leed van de miljoenen elders op de aardbol 

bleef niet langer voor ons verborgen, of werd ons gedoseerd toegediend via de 

missiekalender en de lezingen met lichtbeelden van een zendeling met verlof. 

Rauwelings wierp het televisietoestel de onthutsende informatie onze huiskamers 

binnen, in zulke hoeveelheden, dat we er snel aan gewoon raakten zelfs de barste 

ellende met een half oog te schatten terwijl we ons glaasje bier nippen.

E E N  R O E P  O M   KW A L I T E I T
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De verkleining van de aardbol door de nieuwsmedia en door de verbetering van 

de transportmiddelen bracht ook veel goeds. De marktinformatie van het Product-

schap voor Groenten en Fruit bevat op een willekeurige dag in april mededelin-

gen omtrent de aanvoer van appelen uit Argentinië, Chili en Frankrijk, bananen 

uit Honduras, Chinese kool uit Israel, citroenen uit Spanje, druiven uit Zuid-Afrika, 

peren uit Chili en Argentinië, pruimen uit Zuid-Afrika, sinaasappelen uit Cuba, 

Marokko en Spanje, sperziebonen uit Egypte en Kenia, tomaten van de Canarische 

eilanden en het Spaanse vasteland, witlof uit België en Frankrijk. Zomaar de aan-

voer in Amsterdam en Rotterdam op een dag in april . De bejaarde Nederlan-

der die zich nog goed herinnert hoe hij in de oorlogsjaren veertig de boer op ging 

met een wankele fiets om voedsel te vergaderen voor zich en de zijnen, leest met 

een licht hoofdschudden. Hoe rijk zijn we geworden! De levensmiddelen waarover 

de gemiddelde Nederlander kan beschikken overtreffen de verscheidenheid en de 

overvloed die in Arabische sprookjes voorbehouden was aan lieden die geesten 

uit flessen konden zenden om overal ter wereld boodschappen te doen voor hun 

feestmalen.

Wat voor een verwende Romeinse keizer een bijzonderheid was, ligt in onze 

supermarkten voor iedereen te grijp. Voor iedereen te grijp – wat soms erg letter-

lijk opgevat schijnt te worden, want het aantal winkeldiefstallen is hoog – liggen 

de schappen volgeladen met een weelde aan voedzame en lekkere spullen. Wie 

eenmaal de supermarkt binnengaat, komt weldra handen tekort om alles te pak-

ken wat hij wil hebben en heeft aan twee armen te weinig om alles wat gepakt is 

vast te houden. De supermarktdirectie heeft in haar wijsheid derhalve gezorgd 

voor wagentjes die heel veel boodschappen kunnen bevatten en die gemakkelijk 

voortgeduwd kunnen worden door de straten van de supermarkt met hun gevels 
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van wijnflessen, groenten en vruchten in blikken en potten, complete maaltijden 

in aantrekkelijke verpakkingen, kruiden en sauzen, koek en biscuit, sigaren en siga-

retten, suikergoed en marsepein. Enfin, alles wat je nodig hebt om dagelijks meer 

dan voldoende te eten. En kijk eens in die diepvriesvitrines, waar de versheid van 

reeds geruime tijd vervlogen seizoenen wordt gehandhaafd en zie daarnaast de 

koelvitrines met niet slechts gezouten en ongezouten boter in pakjes of in nos-

talgische rol, maar ook in vele kleuren en smaken de pap en pudding, de yoghurt 

en kwark, de lekkere hapjes voor toe. „Om de gaatjes te vullen”, zei oma, die zelf 

nog pudding toe placht te maken en geen weet had van de handige verpakkingen 

waaruit haar dochters ooit zouden gaan putten voor het componeren van maaltij-

den.

Ook in die supermarkt kun je hetzelfde zien wat de marktinformatie van het 

productschap onthulde. Uit alle mogelijke uithoeken van de wereld stromen de 

grondstoffen, de vruchten, de kruiden, de dranken naar het welvarende West-

Europa opdat we kunnen kiezen. Opdat we onze boodschappenwagentjes boor-

devol kunnen laden. En natuurlijk zijn dat niet alleen buitenlandse artikelen. De 

meerderheid is afkomstig uit eigen land. Groenten, fruit, boter, kaas, eieren, melk, 

melkproducten, vlees, worst, noem maar op, het wordt in Nederland gemaakt, 

vaak al voorbewerkt en gedeeltelijk toebereid, zodat de huisvrouw er zo weinig 

mogelijk werk aan heeft om er een sieraad voor haar maaltijd van te maken.

De huisvrouw is daarmee natuurlijk erg blij, zou men kunnen denken. Wie inder-

daad zulke gedachten koestert, moet geruime tijd in een onderontwikkeld land 

hebben geleefd, waar zelfs de transistorradio, die vloek van onze recreatie-

gebieden en zegen voor voorlichtende instanties die een ongeletterd publiek in 

de rimboe willen informeren, nog niet is doorgedrongen. Huisvrouwen zijn eigen-
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lijk alleen maar blij in tv-reclamespots waarin zij opgetogen de witte was tegen de 

zon houden, natte babybilletjes vergelijken met minder natte en verheugd gewag 

maken van geslaagde pogingen om bruine jus te maken.

Winkelend hebben zij het in de praktijk niet erg naar hun zin. Op levendige wijze 

legt Ethel Portnoy daarvan getuigenis af in een bijdrage in NRC- Handelsblad van 

zaterdag  april . Zij beklaagt zich over de „armetierige sfeer die er in Hol-

land rond aanbod en keuze van voedsel hangt”. En knoopt daaraan een loflied 

op de Amerikaanse boer die zich blijkbaar beijvert om de grootste, smakelijkste 

en sappigste variëteiten op de markt te brengen. Kennelijk zijn de Nederlandse 

boeren en tuinders niet van dat geduchte hout gesneden, want mevrouw Port-

noy schrijft: „Na aankoop van het zoveelste plastic zakje kleine, ronde, halfrijpe, 

bloedarme, melige, waterige, smaakloze, vaaglijk rood gekleurde pingpongballen 

die hier doorgaan voor tomaten, en van het zoveelste zakje kleine, bleke, waterige 

smaakloze, lichtoranje plastic staa�es die de naam waspeen voeren, besloot ik de 

hele handel naar de pomp te zenden en ergens heen te gaan waar ik iets te éten 

kon krijgen.”

Zij gaat daartoe naar Parijs of naar de Verenigde Staten. Ieder zijn meug. Persoon-

lijk eten wij het liefste thuis, waar tot ons genoegen smakelijker zaken ter tafel ple-

gen te komen dan Ethel Portnoy bij haar leveranciers aantreft. Geheel tegen onze 

gewoonte in aten wij zojuist een tomaatje, dat weliswaar zeer veel sap bevatte, 

maar allesbehalve waterig smaakte. En het was uit een of andere Westlandse kas 

afkomstig. Zo heeft eenieder zijn eigen ervaringen.

Dat mag ons echter niet over het hoofd doen zien, dat er ook andere redenen 

zijn waardoor de huisvrouw met gemengde gevoelens put uit de hoorn des over-
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vloeds die de moderne land- en tuinbouw, de hedendaagse levensmiddelen-

industrie, de snelle transportmiddelen aan haar voeten uitstorten. „Tast toe”, roept 

de reclame haar aan alle kanten toe. „Tast toe. Het kost wel wat, maar geld moet 

rollen en het is allemaal even lekker en gezond.” Dat laatste nu blijkt een bron van 

zorg te zijn.

De generatie die de Tweede Wereldoorlog beleefde, zag met vreugde dat de 

tijden van schaarste vervangen werden door tijden van overvloed. Wie boven-

dien nog geleden had onder de armelijke omstandigheden van de crisisjaren die 

onmiddellijk aan de oorlog voorafgingen, kon zijn dankbare verbazing over de 

mogelijkheden die zich voordeden om te smullen helemaal niet meer op. Gebak-

jes met luchtig slagroom ook op andere dagen dan een hoogenkel jubileum. Soms 

op alle dagen van de week een stukje vlees. Mensen, het lijkt wel of het niet op 

kan en als je dan eens terugdenkt aan vroeger... En het is allemaal niet eens zo gek 

duur. Je kunt het van een heel normaal salaris kopen.

Maar wie te eten heeft, is zeer snel vergeten hoe honger aanvoelt. De overvloed 

vulde niet alleen de buik, maar deed het lichaam in die omgeving ook opzwellen 

en verschafte menigeen meer kinnen dan hem of haar lief was. Bovendien doken 

er in de publiciteit uitspraken op van geleerden, die wezen op het gevaar dat voor 

hart en bloedvaten op de loer ligt in ons voedsel. Weer anderen wezen op de pro-

ductiemethoden welke de samenstelling van ons voedsel zodanig zouden beïn-

vloeden, dat allerlei aandoeningen van het menselijk lichaam er het gevolg van 

zouden zijn.

De veelheid van voedingsmiddelen die ons in de supermarkt omringt, lijkt daar-

door iets minder feestelijk. Voor sommigen kreeg het inkopen doen voor de dage-
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lijkse maaltijd zelfs een angstige bijsmaak. De huisvrouw ging zich afvragen of zij 

misschien op pad was om hen die haar lief zijn, geleidelijk te vergiftigen en licha-

melijk te ondermijnen met wat zij aanschaft en op tafel brengt.

Het bedrijfsleven nam die gevoelens van zorg en angst waar en deed er het zijne 

aan om die weg te nemen. We citeren de heer H.F. van den Hoven, voorzitter van 

de raad van bestuur van Unilever, tijdens een rede over de rol van de industrie op 

 februari : „In de jaren vijftig, toen de medische wereld nog elk verband tus-

sen bepaalde vetten en hart- en vaatziekten betwijfelde en de consument er geen 

belang in stelde, vond het Unilever-researchlaboratorium in Vlaardingen aanwij-

zingen voor het belang van meervoudig onverzadigde vetzuren in de menselijke 

voeding, bijvoorbeeld in margarine. Hoewel niemand erom vroeg, werd begonnen 

met de productie van Becel. Financieel bracht het geruime tijd weinig of niets op, 

maar tegenwoordig leveren gezondheidsmargarines een ruime bijdrage tot de 

resultaten. Wij voelden de productie toen ook als een maatschappelijke verant-

woordelijkheid en deze blijkt nu complementair te zijn met eigenbelang”, aldus de 

Unilever-voorzitter.

Men ziet het: reeds voor de consument zorgelijk ging doen over hart en vaten 

hield de research van deze onderneming zich ermee bezig. Met als gevolg dat de 

wetenschap nog steeds zeer verdeeld is over de rol van bepaalde vetten, maar dat 

de gezondheidsmargarines en de magere producten van andere origine een ruim 

aandeel in het voedingsmiddelenpakket hebben verworven.

Nog een ander aspect van het bedrijfsleven maakt het de waarnemer van ons 

voedingsgedrag duidelijk, dat het voor heel veel mensen er allang niet meer om 

gaat zoveel mogelijk voedsel te verwerven, maar dat er bijzondere eisen worden 

gesteld aan het voedsel. Namelijk de opkomst van de reformwinkels. Al eerder 
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noteerden we dat de historie een zee van gebeurtenissen lijkt, waarin golfbewe-

gingen waarneembaar zijn. In onze eigen kleine omgeving zagen we, wandelend 

door de stad in de jaren van het oplaaien van de openheid en soms wat overdre-

ven openhartigheid op sexueel gebied, hoe zich in elk leegstaand winkelpand 

een seksshop nestelde. Toen het nieuwtje eraf was, want al spoedig bleek dat de 

menselijke mogelijkheden ook op dat gebied aan beperkingen onderhevig zijn, 

verdwenen ze op een enkele na. In de vrijgekomen winkels vestigden zich onder-

neminkjes die belegen voorwerpen en meubelstukken verkochten onder de aan-

duiding antiek. Deze golf hield iets langer aan, waarschijnlijk omdat men voor seks 

niet per se naar een winkeltje moet, maar antiek – indien het niet geërfd wordt – 

wèl bij de handel verkregen moet worden.

Intussen zwelt in het winkelwezen een nieuwe golf aan, die van de reformzaken. 

Daar kan men terecht voor levensmiddelen van een kwaliteit die beter, want 

natuurlijker is dan in de reguliere winkels. Althans, dat is de gedachte waardoor 

velen zich aangetrokken voelen tot de producten die hier te koop worden aange-

boden. Naar men zegt zijn die op de oude, vertrouwde wijze gekweekt, geteeld of 

verbouwd, zonder dat er kunstmest aan te pas is gekomen, zonder dat er giftige 

chemicaliën zijn gebruikt om wormen, luizen, kevers, schimmels en wat al niet 

meer te weren.

De toekomst heeft ons dermate overrompeld, dat we geschokt vaststellen in een 

maatschappij te leven die op verregaande wijze in de natuur ingrijpt. De veran-

deringen die zich dagelijks aan ons voordoen, verontrusten ons. Geen wonder. 

Tussen ons en onze grootouders ligt een grotere afstand dan tussen onze groot-

ouders en de Middeleeuwen, betoogde eens een Belgische landbouwfunctiona-
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ris. De bejaarde West-Europeaan die eerder op deze bladzijden optrad, heeft dan 

ook heel wat moeten verwerken. En ook wie wat korter getuige is geweest van de 

razendsnelle opeenvolging van veranderingen die in de menselijke samenleving 

optreden op alle plekken van het aardoppervlak, zal het er vaak moeilijk mee heb-

ben. Je zoekt houvast en wat is meer voor de hand liggend dan het zoeken naar 

wat meer zekerheid aangaande de veiligheid van producten waarmee je aan de 

eerste levensbehoeften voldoet: spijzen en dranken. Ook daarvan is het immers  

– als met zoveel andere dingen in onze wereld – niet helemaal duidelijk waar ze 

vandaan komen en wat ermee is gebeurd eer we ze in handen kregen. Vandaar dat 

de roep om voedsel in onze westerse wereld veranderd is in een roep om kwali-

teit. Gezien recente uitlatingen van beleidsmakers in Nederland, wordt er gehoor 

gegeven aan deze wens. De Landbouwkwaliteitswet is er een voorbeeld van dat 

serieus wordt gepoogd kwaliteitsbeginselen vast te leggen voor agrarische pro-

ducten.

Enige tijd geleden bracht een gelukkige samenloop van omstandigheden ons 

binnen de met spiegels bedekte muren van een Parijs’ restaurant. Op de pluchen 

banken onder de spiegels zaten de eters. Elke plaats was bezet. Aan het buffet 

stonden verscheidene aspirant-disgenoten te wachten tot er een tafeltje vrij zou 

komen. Van zeer nabij konden ze de werking zien van het vervaarlijk grote kas-

register dat geheel uit hoogglanzend, krullerig bewerkt metaal was opgetrokken. 

Kelners snelden af en aan en gaven in telegramstijl hun bestellingen door aan 

de buffetbedienden. Uit onzichtbare ruimten kwamen door deuren en loketten 

schotels met spijzen te voorschijn. Geuren trokken in onzichtbare wolken door de 

lange, smalle zaal, die vervuld was van het gerucht veroorzaakt door de mensen 

die van eten en drinken een genotrijke tijdspassering hebben gemaakt.
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Wij konden dat alles in ons opnemen, staande bij het buffet, nippend aan een 

vanwege het huis aangeboden aperitief waarmede de wachttijd werd verzoet. 

De gehele omgeving waarin de eters zich bevonden was erop gericht om het 

hun naar de zin te maken. De ’bruine’ semi-antieke inrichting, met veel krullerige 

siersels in de ’slaoliestijl’, wekte de indruk dat hier een tientallen jaren oude eet-

traditie in ere werd gehouden. Het personeel verrichtte zijn werk snel, zonder de 

kleine diensten te veronachtzamen die een eter tijdens zijn maaltijd op prijs stelt. 

Hier werd onmiskenbaar gearbeid aan het in stand houden van het beeld dat de 

we rèld van Parijs heeft: het Mekka van de lekkerbekken.

In zulke omstandigheden willen onze gedachten zich nogal eens losmaken van de 

onmiddellijke omgeving en wegzwerven naar oude tijden. Het geestesoog neemt 

dan weleens hominiden waar, die vlijtig in een mierenhoop graaien om mieren-

eieren te oogsten. Of die met stokken en stenen allerhande klein gedierte doden, 

dat rauw moet worden verslonden, weggespoeld met een slok beekwater en met 

wat van struiken her en der verzamelde bessen als dessert. Er moet toen een vol-

maakt natuurlijk evenwicht hebben bestaan, zo’n miljoen jaar geleden. Er konden 

niet meer mensen op aarde leven dan zich konden voeden met wat de aarde zeer 

voor de hand liggend te bieden had. De mensachtigen waren in eerste aanleg aan-

gewezen op de eetbare dingen die zij vonden. Die dingen varieerden van noten, 

bessen, insecten, kadavers en een enkel eigenhandig gedood diertje. Er zijn bere-

keningen gemaakt over het aantal mensen dat in die verre periode een bestaan 

kon vinden op dit ondermaanse.

Enkele tienduizenden aanvankelijk en later, toen stenen gereedschappen de 

mogelijkheden voor de mens vergrootten en hij zijn invloed op de omgeving 

geduchter kon doen voelen, misschien wel vijf miljoen. In totaal zijn ons volgens 
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de becijferingen van Deevey op dit ondermaanse  miljard mensen voorgegaan. 

Dat leverde overigens nimmer gedrang op. De ontwikkeling van de mensheid 

gebeurde in een onvoorstelbaar lange prehistorische periode zodat er nooit wer-

kelijk van een massale aanwezigheid van de mens op onze planeet kon worden 

gesproken. Pas toen de verzamelaars, jagers en vissers veranderden in min of meer 

gevestigde boeren liep de wereldbevolking op tot , miljoen. Dat was zesdui-

zend jaar geleden. In de oude wereld woonden zestien miljoen mensen per vier-

kante kilometer en in de nieuwe wereld, Amerika, , mensen. Sindsdien zijn het 

er steeds meer geworden, want we slaagden erin om steeds meer voedsel te pro-

duceren. Dat liep overigens niet van een leien dakje. De opkomst van de landbouw 

is een lang en traag proces geweest.

Het ligt niet in onze bedoeling dit proces hier weer te geven. Zelfs in kort bestek 

zou dat veel te veel ruimte vergen, nog afgezien van de vraag of we bestand zou-

den zijn tegen de verleiding tot het inslaan van de talrijke zijpaden die we daarbij 

zouden ontmoeten. Het resultaat van duizenden jaren menselijke geschiedenis is 

in ieder geval dat we niet langer allemaal dagelijks bezig zijn om in letterlijke zin 

voor ons dagelijks brood te werken. We hebben een gecompliceerde maatschap-

pij opgebouwd, waarin specialisten zich bezighouden met tal van deeltaken die 

samen het grote en verfijnde raderwerk van onze samenleving vormen. Het pro-

duceren van planten en dieren die ons tot voedsel dienen, is het werk van speci-

alisten geworden; van boeren die binnen de eigen gelederen ook weer specialis-

men kennen. Niet alleen hebben we veehouders, akkerbouwers en tuinders, maar 

we gaan verder. Er zijn gespecialiseerde varkenshouders, die weer onderscheiden 

kunnen worden in fokkers, vermeerderaars en mesters. Er zijn gespecialiseerde 

pluimveehouders, met ook alweer specialismen op diverse gebieden onder meer 
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leghennenhouderij en slachtkuikenproductie. Tuinders werken in de vollegrond 

of in kassen. En dat is nog maar een heel grove indeling, want ook zij hebben zich 

weer verder gespecialiseerd in de teelt van bepaalde gewassen.

Deze lijst van specialisaties is lang niet compleet. Wie de moeite neemt om de 

agrarische wereld van heden wat nauwkeuriger te bezien, zal weldra nog een 

reeks specialismen kunnen opnoemen. 

De veranderingen die zich sinds de negentiende eeuw in de West-Europese land-

bouw hebben voltrokken, voerden tot deze specialisering. Prof. dr. A. Maris van 

het Landbouw-Economisch Instituut heeft de ontwikkeling van de landbouw (in 

de ruimste zin van het woord) onderscheiden in drie fasen. In de beginfase van de 

economische groei ging de stijging van de landbouwproductie gepaard met uit-

breiding van de oppervlakte cultuurgrond en toeneming van de agrarische bevol-

king.

De tweede fase begint in de twintigste eeuw. Dan wordt het accent meer gelegd 

op de vooruitgang in biologisch-technisch opzicht. De productieverhoging vloeit 

voort uit verbetering van rassen van dieren en gewassen en van de landbouw-

methoden. Het landbouwkundig onderzoek en de kennisoverdracht door onder-

wijs en voorlichting spelen hierbij een belangrijke rol.

De derde fase – waarbij de biologisch-technische vooruitgang niet stilstaat – 

wordt gekenmerkt door ingrijpende structurele aanpassingen in de organisatie 

van de productie.

Het ligt voor de hand dat het begin van de agrarische ontwikkeling geschiedt door 

middel van uitbreiding van de cultuurgrond. Woeste gebieden worden ontgonnen 

en gaan hun bijdrage leveren aan de voeding van de mens. Er komt uiteraard een 
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eind aan de hoeveelheid woeste grond die ontgonnen kan worden. In ons land is 

alles wat woest was zo langzamerhand wel in cultuur gebracht en voor zover dat 

niet het geval is, geven we er de voorkeur aan de natuurlijke situatie te handhaven 

omwille van het natuurschoon en het behoud van planten en dieren die alleen in 

de ’woeste’ situatie kunnen tieren. Met de beschikbare hoeveelheid cultuurgrond 

moeten we dan ook woekeren. En dat doen we.

Vooral in ons land is het oppassen geblazen met de ongeveer twee miljoen hec-

taren land- en tuinbouwgrond. Na de Tweede Wereldoorlog is deze grond sterk 

teruggelopen. Ondanks de landaanwinning (de IJsselmeerpolders) zijn we sinds 

de jaren vijftig ver over de tweehonderdduizend hectaren kwijt geraakt. Wie zich 

afvraagt wat ermee is gebeurd, behoeft slechts te kijken naar de ontzaglijke uit-

breiding van wegennet, woonwijken en industrieterreinen. Alleen al Europoort 

is geheel aangelegd en uitgegraven op grond van boeren en tuinders. De akker-

bouw bleek in de strijd om de grond de grootste verliezer.

Op klei- en zandgronden wordt akkerbouw bedreven. Het scala akkerbouwgewas-

sen is minder groot dan vroeger. Rogge, die vooral op zandgronden werd geteeld, 

en haver zijn vrijwel van de akkers verdwenen. Op de klei bleef de tarwe gehand-

haafd en ook gerst speelt er nog een belangrijke rol.

Een nieuweling op de akkerbouwbedrijven is snijmaïs dat tot veevoer dient. In 

 werd het voor het eerst geteeld. Thans gaat . ha van onze lichte gron-

den schuil onder de stevige stengels met de lange, brede bladeren van dit gewas. 

Consumptieaardappelen voor huiselijk gebruik en voor de verwerking tot pro-

ducten als frites en chips hebben door de loop der jaren hun plaats gehandhaafd. 

Dit geldt ook voor de teelt van fabrieksaardappels die door de aardappelmeel-

industrie verwerkt worden tot grondstof voor een zeer gevarieerde reeks van 
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producten. Voederbieten zijn nagenoeg van het programma afgevoerd (ze zijn 

verdrongen door snijmaïs), maar suikerbieten hebben vijftig procent meer ruimte 

gekregen op het akkerbouwbedrijf.

In het streven naar efficiency verbouwen veel akkerbouwbedrijven nog maar 

enkele gewassen. Vaak zijn dat suikerbieten, aardappelen, tarwe en gerst. Tot deze 

vereenvoudiging van wat het bouwplan wordt genoemd, zijn de boeren mede 

gekomen door de noodzaak om grotere percelen te bebouwen met één product, 

waardoor allerlei machines zo voordelig mogelijk toegepast kunnen worden. 

Er is een harde strijd om het bestaan gaande. Na de Tweede Wereldoorlog is de 

agrarische beroepsbevolking hard teruggelopen. De werknemers verdwenen het 

eerst naar beroepen buiten de landbouw. Ze werden gevolgd door boerenzoons 

en later door boeren die geen kans zagen zich te handhaven. De bedrijven moes-

ten steeds groter worden. Het gemiddelde akkerbouwbedrijf is in twintig jaar tijds 

in oppervlakte verdubbeld. Dat gebeurde in een periode waarin de akkerbouw 

bovendien honderdduizenden hectaren verloor. Deze bedrijfsvergroting kon dus 

alleen worden verwezenlijkt doordat een groot aantal boeren zich terugtrok, dan 

wel doordat boerenzoons geen heil zagen in het opvolgen van hun vader op een 

te klein bedrijf. Zo kwam er grond beschikbaar voor buurman.

Als gevolg van verbetering van de grondbewerking, van de ontwatering, van de 

bemesting en van de plantenveredeling is de opbrengst per hectare spectaculair 

toegenomen. In de afgelopen twintig jaar steeg de opbrengst per hectare van 

wintertarwe van . kilo naar . kilo, gerst steeg van . kilo naar . 

kilo, consumptieaardappelen van , ton naar , ton per hectare en fabrieks-

aardappelen van , ton naar  ton. Bij de suikerbieten was de opbrengst-

BoekAlfred-hfdstk1.indd   25 20-08-2013   17:33:23



26

stijging niet zó groot: van , naar  ton per hectare. Deze overvloed wordt met 

een gering aantal mensen binnengehaald. Dankzij de mechanisatie lukt dat. Vroe-

ger moest gerekend worden met een man per tien of twaalf hectare en een paard 

per zes of acht hectare. Nu is er alleen de boer zelf met zijn veertig hectare en het 

paard als trekkracht is verdwenen, al zijn er boeren die uit liefhebberij een paard 

op stal hebben staan.

Voor het telen en oogsten van een hectare aardappelen waren twintig jaar gele-

den  manuren nodig, thans nog . Twintig jaar geleden vergde een hectare 

bieten  manuren, thans . Granen vroegen  manuren per hectare, thans . 

En vlas  manuren, thans , voor zover er in Nederland nog vlas wordt geteeld.

Op een aantal akkerbouwbedrijven is men zich gaan bezighouden met producten 

die voorheen als tuinbouwgewassen werden beschouwd. Conservenerwten, sper-

ziebonen, kool, knolselderij, witlof en spruiten vindt men tegenwoordig op het 

akkerbouwbedrijf.

De rundveehouderij is een van de belangrijkste agrarische bedrijfstakken. Net als 

in de akkerbouw is ook hier het aantal bedrijven na de oorlog sterk verminderd. 

De helft is verdwenen en de overblijvende zijn groter geworden. Bovendien zijn de 

boeren meer melkkoeien per hectare gaan houden. Er kwam meer dan een halve 

statistische koe per hectare bij. Diezelfde hectare dient bovendien voor anderhalf 

stuks jongvee. Zoveel dieren per hectare is alleen mogelijk door het aankopen  

van mengvoer, als aanvulling op wat het grasland dat door betere bewerkings-  

en beweidingsmethoden ook meer te bieden heeft dan voorheen, aan voeder 

oplevert. Zo zegt men wel dat het Nederlandse vee in feite graast op weiden 

en akkers die aan gene zijde van de oceaan zijn gelegen. Daar vandaan komen 

immers de grondstoffen voor het mengvoeder dat de fabrieken samenstellen.
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Ook in de melkveehouderij werken minder mensen dan weleer. Twintig jaar gele-

den waren tien koeien per man nog wat boven het gemiddelde. Tegenwoordig is 

het heel gewoon als één man dertig of veertig koeien melkt en er zijn bedrijven 

waar de boer met weinig of geen hulp tachtig of negentig koeien houdt.

Verbetering van gebouwen en mechanisatie hebben dit mogelijk gemaakt. Men 

denke slechts aan de melkmachines. De melk wordt op veel boerderijen opge-

haald door tankauto’s, zogenaamde RMO’s (rijdende melkontvangst). Zestig pro-

cent van de Nederlandse melk wordt al op deze manier naar de fabriek gebracht. 

In Brabant en Limburg zelfs al tachtig procent. Deze wijze van melkvervoer is 

mogelijk geworden doordat reeds . boerderijen een diepkoeltank hebben 

aangeschaft. Daarin wordt de melk opgeslagen. Enkele malen per week haalt een 

RMO deze op. Nu hoeft de boer niet meer om half vier of vier uur ’s morgens te 

gaan melken om op tijd de melk klaar te kunnen zetten voor de melkauto die in 

alle vroegte aan zijn rit begon. De melkbussen zullen weldra geheel zijn verdwe-

nen, zo verwacht men.

De Nederlandse melkveestapel is voor het merendeel ondergebracht in zoge-

naamde grupstallen. De grup is een mestgoot achter de plaats waar de dieren  

’s winters staan en liggen. Veertig procent van de melkveestapel is echter onder-

gebracht in moderne ligboxenstallen. Hiervan zijn er thans ongeveer . in 

Nederland. De dieren kunnen in deze stallen vrij rondlopen. Nederland telde in 

 ruim anderhalf miljoen melkkoeien. Sindsdien is de melkveestapel met vijftig 

procent uitgebreid en de melkproductie per koe steeg van . kilo per jaar tot 

ruim . kilo. Dit melkvee heeft , miljoen ha grasland tot zijn beschikking.

Een verbazende omvang heeft een ander agrarisch specialisme gekregen: de var-

kenshouderij. Aanvankelijk was het varken een dier dat op agrarische bedrijven 

van verschillende aard werd gehouden. Het was bijvoorbeeld een dier dat op 
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handige wijze de wei, een bijproduct van het kaasmaken op de boerderij, in ham-

men omzette. Maar sinds de jaren vijftig is het varken steeds belangrijker gewor-

den. Het speelde geen bijrol meer, maar trad steeds sterker in het brandpunt van 

de belangstelling op bedrijven waar het vroeger ’erbij’ werd gehouden. Ook ont-

stonden er bedrijven die geheel aan de varkenshouderij waren gewijd. Het aantal 

bedrijven met varkens werd in de loop van de tijd steeds kleiner. De laatste tien 

jaar is het zelfs gehalveerd en er zijn er nu nog ongeveer .. Gemiddeld houdt 

men nu per bedrijf  varkens. Het totale aantal varkens is in deze tien jaar ver-

dubbeld. Er zijn thans ruim acht miljoen stuks.

De varkensmesters kunnen tweemaal per jaar hun stallen vullen met biggen en die 

opfokken tot slachtrijpe varkens. Jaarlijks kunnen er dus ongeveer zestien miljoen 

varkens worden geproduceerd in ons land. Deze slachtvarkens eten we lang niet 

allemaal zelf op. Veel varkensvlees en varkensvleesproducten worden uitgevoerd 

naar de Duitse Bondsrepubliek, Frankrijk en Italië. Nederland staat op de eerste 

plaats in Europa wat betreft de uitvoer van varkensvlees. Die plaats neemt ons 

land ook in met de uitvoer van kippenvlees. 

Varkens en kippen worden gevoerd met speciaal samengestelde voeders, waar-

voor de grondstoffen voor een groot deel via de Rotterdamse haven de veevoer-

fabrieken bereiken. Dat is een gunstige factor die de grote ontwikkeling van de 

varkens- en pluimveehouderij in de hand werkte. Een andere factor van veel 

invloed is de noodzaak voor de boer om mee te doen aan de schaalvergroting. 

Kon hij dat niet door aankoop van meer grond, dan moest hij op een andere 

manier zijn bedrijf zien te vergroten. Dat bleek mogelijk door zoveel mogelijk var-

kens of kippen op een betrekkelijk kleine oppervlakte te gaan houden. Vernuftige 

stalsystemen zijn hiertoe uitgevonden.
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Zo kon het gebeuren, dat evenals de varkenshouderij, de kippenhouderij in de 

vorm van het houden van leghennen of van slachtkuikens, een enorme vlucht 

nam. De laatste tien jaar groeide de pluimveestapel van  miljoen stuks naar 

bijna zeventig miljoen. Voor  procent zijn dat slachtkuikens en voor  procent 

leghennen.

In de pluimveehouderij zijn er thans ongeveer vijfhonderd bedrijven met meer 

dan . leghennen. Het gemiddeld aantal hennen per bedrijf bedraagt ruim 

. stuks. De slachtkuikenhouderij is de laatste jaren niet uitgebreid. Sinds  

is het aantal slachtkuikenbedrijven zelfs met  procent verminderd tot . 

stuks. Per bedrijf houdt men gemiddeld . dieren. Er zijn ruim honderd bedrij-

ven die elk meer dan . slachtkuikens houden.

Deze ontwikkeling is mogelijk geworden door mechanisering en automatisering. 

Geruime tijd achtte men  kippen per man nog net haalbaar, want de pluimvee-

houderij was een arbeidsintensief bedrijf. Dat is danig veranderd, want per

arbeidskracht kan men wel . kippen houden tegenwoordig. 

Wie een redelijk inkomen wil verdienen in de pluimveehouderij moet de zaken 

wel groot aanpakken. De producent krijgt namelijk voor een ei niet meer dan  

jaar geleden. Een slachtkuiken dat in  per kilo de somma van , (= ,) 

opleverde, bracht de kuikenhouder in  ook niet meer dan , (,) in het 

laatje.

In Nederland worden . ha tuinbouwgewassen geteeld. Bijna . ha 

hiervan leveren allerlei soorten groenten: kool, erwten, peen, tuinbonen, stam-

slabonen, spruitkool, prei en asperges, om maar enkele van de belangrijkste 
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producten te noemen. Fruit, vooral appels en peren, neemt een oppervlakte van 

ongeveer . ha in beslag.

Van de Nederlandse tuinbouwgrond bevindt achtduizend ha zich onder glas. Dat 

wil zeggen, dat op deze oppervlakte kassen zijn gebouwd, waarin het hele jaar 

rond groenten en bloemen worden geteeld. Achtduizend ha lijkt niet veel. Maar 

de helft van de Nederlandse uitvoer van tuinbouwproducten, die drie miljard 

gulden (, miljard) waard is, wordt door deze ’glastuinbouw’ geleverd. In de 

afgelopen  jaar is de oppervlakte tuinbouw onder glas verdubbeld. De Neder-

landse tuinders investeren jaarlijks meer dan een miljard gulden ( miljoen) in 

het kassenareaal. Dat betekent niet, dat de oppervlakte kassen steeds meer wordt 

uitgebreid  – dat is slechts in bescheiden mate het geval in de laatste jaren – maar 

wél, dat er ingrijpend wordt gemoderniseerd. In steeds hoger tempo doen nieuwe 

vindingen hun entree in de kassen. Vooral sinds de energiecrisis wordt er hard 

gewerkt aan energiebesparing.

De achtduizend ha glastuinbouw bestaat uit . ha groenteteelt en . ha 

bloemen en potplanten. Wat de groenten betreft spelen tomaten, komkommers 

en sla de hoofdrol. Ze worden de grote drie van de glastuinbouw genoemd. Maar 

er komen steeds meer groentegewassen bij. De afgelopen jaren deden paprika, 

augurk, aubergine, ijsbergsla en courgette hun intrede in de kassen. In talrijke kas-

sen hebben de groenten het veld moeten ruimen voor bloemen. Er worden zeker 

 soorten snijbloemen en  soorten potplanten onder glas geteeld.

We mogen bij dit alles echter de tuinbouw in de open lucht, die vollegrondstuin-

bouw wordt genoemd, niet over het hoofd zien. Inderdaad is, zoals we al schreven, 

een deel van de groenteteelt in handen van de akkerbouw. Maar het fijnere werk 
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wordt toch nog steeds door de tuinders geleverd. Sla, radijs, andijvie, peen, bonen 

zijn nog steeds typische tuinderijgewassen. Er wordt op ruim dertigduizend 

bedrijven vollegrondstuinbouw bedreven. Daarvan houden . tot . zich 

als gespecialiseerd bedrijf bezig met de vollegrondsgroenteteelt. Deze teelt

treft men in het bijzonder aan in Noord-Brabant, Zuid-Holland, Noord-Holland, 

Limburg en Zeeland.

De fruitteelt in Nederland heeft het in de afgelopen twintig jaar hard te verdu-

ren gehad. Evenals in andere agrarische branches greep de specialisering om 

zich heen. De boomgaard of het boomgaardje bij de boerderij verdween. Er ont-

stonden zelfstandige fruitteeltbedrijven, die dankbaar gebruik maakten van de 

vindingen van de wetenschap die bijvoorbeeld nieuwe appelrassen ontwikkelde 

die sneller en overvloediger in productie kwamen dan de oude rassen. De markt 

raakte echter overvoerd, want de Nederlandse fruittelers waren de enigen niet die 

flink gingen produceren. Frankrijk bijvoorbeeld voerde de fruitproductie geweldig 

op. Op grote schaal zijn in dat land boomgaarden aangeplant. Bovendien was het 

klimaat de Franse kwekers veelal wat gunstiger gezind dan hun Nederlandse col-

lega’s.

Dat zijn zo enkele factoren die ertoe hebben bijgedragen dat de Nederlandse 

fruitteelt, die in de jaren vijftig omstreeks . hectare besloeg, is geslonken 

tot de al eerder genoemde . ha. Van de teelt van kleinfruit (bessen, bramen, 

frambozen) is nog maar heel weinig overgebleven. Het is een zeer arbeidsinten-

sieve teelt, die ondanks pogingen tot mechanisatie grotendeels verdween en nog 

slechts hier en daar wordt bedreven.
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In dit bestek zullen we het niet hebben over de teelt van bloemen, bloembollen, 

heesters en bomen, hoe interessant ook en in menig opzicht bepalend voor het 

beeld dat men in het buitenland van ons land heeft. Het gaat ons er slechts om 

een beeld te geven van de Nederlandse land- en tuinbouw en de ontwikkelin-

gen die zij hebben doorgemaakt na de Tweede Wereldoorlog. Het is ongelooflijk 

wat er heeft plaatsgevonden op het Nederlandse platteland, dat de naam had 

een bolwerk van behoudzucht te zijn. In politiek opzicht is men er inderdaad niet 

opmerkelijk vooruitstrevend. Maar wat de aanpassing aan de eisen van de econo-

mie betreft, heeft men er niet stilgezeten. De Nederlandse agrarische omwente-

ling heeft een zeer moderne land- en tuinbouw tot stand gebracht. Men gelieve 

echter niet te vergeten dat de mensen die bij dit proces betrokken waren en nog 

zijn, vaak harde klappen hebben gekregen. Niet alleen klappen van materiële aard. 

Vooral ook geestelijk hebben ze veel moeten verwerken, want boeren en tuinders 

die opgegroeid zijn in de opvatting dat men weliswaar hard moet werken, maar 

dat wie hard werkt ook zijn beloning zal ontvangen, hebben in de harde praktijk 

moeten leren dat hard werken weliswaar onvermijdelijk is, maar dat de beloning 

dikwijls uitblijft en vooral degenen toevalt die aan dat harde werk een scherp 

inzicht in de ontwikkelingen van markt en maatschappij paren.

Tot zover onze schets van het apparaat en de mensen die het hebben opgebouwd, 

waarmee Nederland voedsel produceert voor miljoenen Europeanen. We kunnen 

naar hartenlust eten. En dat is weleens anders geweest.
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De natuur is niet geheel bevredigend ingericht. Wij zouden dit thema kun-

nen uitwerken tot een omvangrijk klachtenboek. Maar op deze plaats lijkt 

het uitkiezen van een enkele nalatigheid van moeder natuur voldoende. Welnu, 

de natuur heeft verzuimd ons in te lichten over wat goed voor ons is. We bezitten 

geen aangeboren vermogen tot het onderscheiden van nuttige, voedzame stoffen 

en van zaken die bij consumptie na korte of lagere tijd nadelig voor ons zijn. Een 

voedingskundige professor heeft er eens op gewezen dat het miljoenen mensen-

levens heeft gekost eer we er achter waren welke vruchten ons alleen maar buik-

pijn bezorgden en welke ons met spoed van alle aardse zorgen verlossen. Gelei-

delijk aan leerden we een redelijk aantal gewassen kennen die we onbekommerd 

kunnen nuttigen. Een aantal daarvan is zelfs erg lekker in rauwe staat. Andere 

moeten eerst een bewerking ondergaan en men kan zich bijvoorbeeld afvragen 

hoeveel mensen er aan het experimenteren zijn geweest, eer het gemeengoed 

werd dat walnoten met bast en al oneetbaar zijn, maar dat het inwendige van dit 

harde voorwerpje erg smakelijk is. Nog moeilijker lijkt het ons gewaar te worden, 

dat sojabonen moeten fermenteren, wil de mens kunnen profiteren van hun voe-

dende bestanddelen.

De wijze waarop de mens zich voedde, zal in de dageraad van de mensheid wei-

nig verfijning hebben gekend. Vermoedelijk werd er in de meest letterlijke zin van 

de uitdrukking ’van de hand in de tand’ geleefd. Zwervend door het ongerepte 

landschap waar de natuur in alle soms ogenschijnlijke lieflijkheid geen mede-

dogen kende. Op onverbiddelijke wijze strafte zij de onvoorzichtige besseneter 

en de overmoedige opraper van gifslangen. Van tijd tot tijd zorgde ze voor een 

geschenk: een hert dat gewond was geraakt in een gevecht met een soortge-

noot of tijdens de vlucht voor een roofdier, kon gemakkelijk worden benaderd en 

gedood door een groepje Neanderthalers: feest! Er was genoeg te eten voor een 
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dag of wat. Rauw vlees was het, want het duurde nog een tijdperk eer het vuur 

binnen het bereik van de mens kwam.

Het moet voor die vroege vertegenwoordigers van de mensheid een bestaan vol 

zorgen zijn geweest. Zo wisten ze weinig van hun omgeving af; ze wisten nooit of 

de zon die ’s avonds verdween inderdaad de volgende dag weer zou verschijnen. 

Vermoedelijk wisten ze zelfs niet dat het een en dezelfde zon was maar namen 

ze aan dat elke dag een nieuwe zon werd geboren. Elke dag moet het weer een 

opluchting zijn geweest als een zachtroze verkleuring van de oostelijke horizon 

aangaf dat de geboorte van de nieuwe zon was begonnen. Gelukkig, opnieuw was 

er een einde aan de geheimzinnige duisternis vol geluiden en onzichtbare gevaren 

gekomen. Wie weet, werden er bij elke zonsondergang ceremonieën verricht en 

offers gebracht in de hoop dat die tot wedergeboorte van de stervende zon zou-

den leiden. De praktijk zal hebben geleerd, dat deze religieuze handelingen niet 

zonder effect waren.

Zo leefde men in dagelijkse vrees voor het einde der tijden, onbewust van de 

geweldige mogelijkheden die er scholen in de planeet onder de voeten, in de 

planten en dieren rondom en in het genetische materiaal in de cellen van gindse 

behendige vanger van boskonijnen. Een geweldig arsenaal van potentiële com-

binaties, waaruit na verloop van tijd Dzjengis Khan, Franciscus van Assisi, Adolf 

Hitler en Albert Einstein zouden voortkomen, alsmede materialen en apparaten 

waarmee mensen zouden afdalen in de diepste diepten van de Marianentrog en 

opstijgen naar Maan en Mars. Materialen en apparaten ook waarmee de mensheid 

zichzelf binnen enkele uren volledig zou kunnen uitroeien.

We mogen aannemen dat er in die allervroegste dagen weinig aanleiding was tot 

speculatief denkwerk te komen over toekomstige ontwikkelingen. Als er gedacht 

werd, geschiedde dit op korte termijn. De naastliggende mogelijkheid tot het 
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stillen van de honger stond allereerst in de aandacht. Daarop moesten alle inspan-

ningen worden gericht, als je tenminste binnen het kader van het natuurlijke even-

wicht niet was aangetast door een of andere kwaal van doorgaans ongeneeslijke 

aard, waardoor de mensheid weldra een mond minder te vullen zou hebben. Het 

waren tijden waarin het natuurlijk evenwicht nog volstrekt de toon aangaf, zodat 

er geen enkele aanleiding was tot bespiegelingen over de aantasting ervan.

Men stond nog ver af van Brillat Savarin, maar toen al moet eten, en – lijkt ons –  

overvloedig eten, een feestelijke gebeurtenis zijn geweest. Die feestelijkheid ging 

niet verloren toen later niet uitsluitend vissend, jagend en verzamelend voedsel 

werd vergaard. Huisdieren werden gedomesticeerd en er werd op heel bescheiden 

schaal wat akkerbouw bedreven. Een van de eerste dieren die gingen deel uit-

maken van het prehistorische huisgezin was de hond. Een lekker dier, het diende 

dan ook menigmaal tot voedsel. Er zijn hondetanden en hondekaken gevonden 

bij opgravingen in Irak. Die botjes konden gedateerd worden op ongeveer  

voor Christus. De eerstvolgende blijken van gedomesticeerde dieren dateren ver-

moedelijk van  voor Christus en zijn eveneens afkomstig uit Irak. Hier gaat het 

vooral om schapenbotten. Of in dit geval al werkelijk domesticatie heeft plaats-

gevonden, of dat de vondsten eerder als jachttrofeeën gezien moeten worden 

staat niet geheel vast. Maar in Iran is de schedel gevonden van een hoornloos 

vrouwelijk schaap, daterend uit  voor Christus. Wie nu weet dat bij wilde scha-

pen zowel de vrouwelijke als de mannelijke dieren hoorns bezitten, kan hieruit de 

gevolgtrekking maken dat deze vondst duidt op domesticatie.

We kunnen er zeker van zijn dat – domesticatie of geen domesticatie – de mens 

er al vroeg in slaagde van deze diersoorten exemplaren te slachten van een for-

maat en op een leeftijd dat het vlees op z’n lekkerst was. Het heeft ook niet lang 
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geduurd of de mens hoefde het niet meer zonder steaks te stellen. Malse runder-

lapjes sisten aan scherpgepunte stokken boven prehistorische vuren. Want het 

rund is een van de vroegste metgezellen van de mens. Schapen, geiten, runderen 

en paarden, honden, katten, kippen, ganzen, varkens, een heel regiment dieren  

werd onderworpen. Op de akkers groeiden graansoorten en zo beschikt de mens 

over de mogelijkheid om een redelijk gevarieerd menu samen te stellen. Er wer-

den tal van technieken ontwikkeld om de oogst zo zeker mogelijk te maken. 

Vruchtbaarheidsrituelen speelden een rol, maar ook het bevloeien van de akkers 

(waarvan de landbouwers zestig eeuwen geleden al kennis droegen).

Er is een gestage vooruitgang zichtbaar in de wijze waarop de mens gebruik 

weet te maken van zijn omgeving. Maar zoals bespiegelende lieden in elke eeuw 

opnieuw moeten opmerken: alle vooruitgang is nog geen verbetering. Medisch 

onderlegde deskundigen hebben grafvondsten in Frankrijk bestudeerd, die date-

ren van ongeveer tweeduizend jaar voor onze jaartelling. Gepoogd is om leeftijd 

en geslacht vast te stellen van de begraven mensen. Ook onderzocht men de 

doodsoorzaak. Bij vrouwen is dat vaak de geboorte van het eerste kind: er worden 

in de graven naar verhouding veel skeletten aangetroffen van vrouwen tussen de 

vijftien en twintig jaar.

De grafvondsten leveren geen getuigenissen op van een overmaat aan geweld-

dadig overlijden. Maar een van de opmerkelijkste bevindingen was, dat vijftien 

tot twintig procent van de gebitten door cariës was aangetast. Dat is een heel wat 

lager percentage dan in onze tijd, maar aanzienlijk meer dan in het paleo lithicum, 

toen cariës een uitzonderlijk verschijnsel was. De toeneming van deze kwaal 

houdt volgens de deskundigen verband met de vooruitgang. De mens ging graan-

producten eten en dat bekwam zijn gebit niet best. Ziedaar de keerzijde van de 
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medaille, die overigens het zo verblijdende beeld vertoont van behoorlijk gevoede 

mensen die voor hun maaltijden uit een rijke verscheidenheid aan voedselbron-

nen konden putten.

Giftigheid, onverteerbaarheid, onsmakelijkheid perkten van nature de keus aan 

voedingsmiddelen enigszins in. De geschiedenis onthult bovendien dat er volken 

ontstonden die zich om andere redenen onthielden van het eten van bepaalde 

zaken. Het Bijbelboek Leviticus bevat voorschriften omtrent reine en onreine die-

ren, die van religieuze aard zijn. „Al wat onder de beesten den klauw verdeelt, en 

onder de klove der klauwen in tweeën klieft, en herkauwt, dat zult gij eten. Deze 

nochtans zult gij niet eten, van degenen, die alleen herkauwen of de klauwen 

alleen verdelen: den kemel, want hij herkauwt wel, maar verdeelt den klauw niet; 

die zal u onrein zijn.”

Het konijntje en de haas blijken ook onrein, evenals het zwijn. Bovendien „al wat 

in de wateren geen vinnen noch schubben heeft, dat zal u een verfoeisel zijn”. Een 

vrij ruimgenomen keuze gevogelte wordt onrein genoemd, van arend tot hop. De 

vledermuis wordt er ook bij betrokken. Leviticus houdt er eigenzinnige opvattin-

gen op na ten aanzien van hetgeen gevogelte is en wat niet. De sprinkhaan hoort 

er wèl bij. Deze mag trouwens worden gegeten. Tot het kruipend gedierte, dat 

niet genuttigd mag worden, rekent het Bijbelboek zulke snelle wezens als wezel, 

muis, egel en hagedis. En wat trager diertjes als schildpad en slak. Krokodil en mol 

horen ook bij de kruipers.

Het desbetreffende hoofdstuk van Leviticus besluit: „Dit is de wet van de beesten, 

en van het gevogelte, en van alle levende ziel, die zich roert in de wateren, en van 

alle ziel, die kruipt op de aarde; om te onderscheiden tusschen het onreine en tus-

schen het reine, en tusschen het gedierte, dat men eten, en tusschen het gedierte 

dat men niet eten zal.”
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Dit deel van de Bijbel behelst ook voorschriften die van sociale aard zijn: „Als gij 

ook den oogst uws lands inoogsten zult, zult gij den hoek uws velds niet gansche-

lijk afoogsten, en wat van uwen oogst op te zamelen is, niet opzamelen; insgelijks 

zult gij uwen wijngaard niet nalezen, en de afgevallene beziën van uwen wijn-

gaard niet opzamelen; den arme en den vreemdeling zult gij die overlaten.”

Men moet op de weg naar de beschaving en de beheersing van de natuur al over 

een grote afstand begaan hebben om aan dergelijke voorschriften toe te komen. 

Alleen al het feit dat er een keuze mogelijk is tussen rein en onrein, veronderstelt 

een zekere overvloed. En de gedachte dat een deel van de oogst op het land moet 

achterblijven ten behoeve van arme en vreemdeling wijst op een hoogontwikkel-

de samenleving, waarin aandacht bestaat voor degenen die het moeilijker hebben 

dan de gemiddelde medemens om een plaatsje onder de zon te behouden.

Eten en drinken hebben altijd een belangrijke plaats ingenomen in de samen-

leving. De oudheid levert er verhalen te over van. Zodra er op enigerlei wijze aan 

geschiedschrijving werd gedaan, kwamen er meteen al de verhalen over schrans-

partijen die belangrijke personages lieten aanrichten om het een of ander te vie-

ren. Vorsten beloonden op waarlijk royale wijze degenen die zo gelukkig waren 

hen te verrassen met een nieuw, smakelijk gerecht. De fameuze Perzische koning 

Darius had een leger aan keukenpersoneel:  koks,  stokers,  schenkers en 

 verzorgers van de wijn.

Rauwe groenten, uien en knoflook waren voor de eenvoudige Egyptenaren 

belangrijke elementen van het menu. De meer welgestelden hadden, zoals dat 

steeds weer waar te nemen valt in de maatschappijvormen die de mens in de loop 

der tijden heeft ontwikkeld, een wat ruimere keuze aan voedingsmiddelen. Ze 

kenden een overvloed aan vruchten. We zien op wandschilderingen hoe de edel-
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man in zijn boot jaagt op gevogelte. Onder de boot zit het water vol vissen, die 

eveneens worden gevangen. De vruchtbaarheid schenkende Nijl maakt weelderig 

voorziene tafels mogelijk. De voorraadschuren worden tot de nok gevuld. De eige-

naars weten precies wat erin komt en wat eruit gaat: de wandschilderingen tonen 

naast mensen die gebukt gaan onder manden en zakken ook lieden die op een 

leitje nauwkeurig aantekening houden van wat er omgaat.

En evenals bij veel oudere volken beschikken de Egyptenaren over bier en wijn, de 

twee oudste dranken van de mensheid. De gemiddelde pilsdrinker van de tweede 

helft der twintigste eeuw zou overigens onaangenaam verrast opkijken als hij een 

Egyptisch biertje van  voor Christus kon proeven. Dat werd namelijk nogal 

eens gearomatiseerd met munt, peterselie of marjolein. Wijnen werden in die 

oude tijden vaak ingedikt en met kruiden op smaak gebracht.

De kookkunst van de oude Egyptenaren had een smakelijke graad van verfijning  

bereikt. Maar de Grieken, die aanvankelijk zeer achter lagen bij Egypte in dit op -

zicht, bereikten nog grotere hoogten. Hun koks beschikten al over kookboeken  

en konden octrooi krijgen op een door hen bedacht gerecht. Er moet een kleine 

vijf eeuwen voor onze jaartelling zelfs al een club van fijnproevers zijn geweest, 

die zich inspande voor de bevordering van de kookkunst.

Voor hun voedsel keken de Grieken niet alleen naar hun naaste omgeving. Uit ver-

re landen voerden zij het parelhoen, de fazant, het hoen en de pauw in en maak-

ten deze tot landbouwhuisdieren. Ganzenlever was ver voor het ontstaan van 

Straatsburg een Griekse lekkernij. Ze aten ook de eieren van de gans en die van 

de pauw. Vlees van runderen, schapen, geiten en varkens verscheen op hun tafels, 

allerlei tam en wild gevogelte, maar ook bijvoorbeeld slakken en schildpadden.

De Middellandse Zee verschafte hun vis, bijvoorbeeld de tonijn. Zij kenden groen-

tesoorten als komkommer, pompoen, kool, radijs, wortel, distel en asperge. Met 
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asperges duidden ze echter alle groente aan die een steel had. Daartoe behoorden 

in die tijd ook sla en kool, want de kropvormige sla- en koolsoorten zijn van jon-

ger datum. Natuurlijk kenden ze ook verschillende graansoorten, inclusief rijst. Ze 

maakten van de granen aanvankelijk alleen pap. Later ontstond er een broodsoort 

van ongegist deeg.

De Grieken waren geen grote melkdrinkers. Als ze melk gebruikten, dan was die 

afkomstig van schaap of geit. Het rund werd niet als melkleverancier gezien, maar 

als trekkracht.

Een ander volk met een rijke geschiedenis, de Romeinen, voerde de verfijning die 

de Griekse keuken bereikte nog verder door. Ze waren grote vleeseters en brach-

ten complete varkens op tafel waarvan de voorzijde gekookt was en de achterzijde 

gebraden. Een andere specialiteit was een varken gevuld met lijsters, snippen en 

dergelijke vogels die in wijn gemarineerd waren. Toch waren runderen het voor-

naamste slachtvee. Zeer in trek waren hazelmuizen. Die werden speciaal gekweekt 

en op allerlei manieren toebereid. Zelfs wordt er melding gemaakt van in honing 

gekonfijte hazelmuis bestrooid met maanzaad.

Groenten waren niet erg in tel, al waren de Romeinen wel erg gesteld op kool, 

die zowel rauw als gekookt werd gegeten. Kool was goed voor vele kwalen, maar 

vooral als middel tegen indigestie heette deze groente een probaat middel. Nou 

lijkt ons dat liggend eten van de Romeinen allesbehalve bevorderlijk voor de spijs-

vertering, maar of kool werkelijk een remedie is voor de gevolgen van deze hori-

zontale voedselopname zal door de moderne voedingsleer niet worden onder-

schreven. In die tijden moet het in Romeinse woningen danig naar kool hebben 

geroken, indien de bewoners althans een overwegende voorkeur hadden voor 

het gekookte product. Wij stellen ons voor, dat er dezelfde koolwalm hing, die ook 
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rondwaart door de gangen van Russische hotels. Na het Romeinse rijk is de Unie 

van Socialistische Sovjetrepublieken ongetwijfeld de grootste koolliefhebber.

De Romeinen die het zich konden veroorloven extravagant te tafelen, lieten dat 

zeker niet na. Er werden buitenissigheden opgediend als nachtegalen of struis-

vogelhersens. Een nietsontziende lekkerbek kweekte zelf aal en voerde die met 

stukjes slaaf, omdat hij had gehoord dat aal die mensenvlees heeft gegeten, lek-

kerder is dan gewone aal. Een rijkaard die in zijn leven honderd miljoen sestertiën 

aan eten en drinken uitgegeven had, pleegde zelfmoord omdat hij nog slechts 

tien miljoen over had om te verteren en de dood door verhongering dus niet ver 

meer kon zijn.

Teneinde de smaak van spijzen en dranken te verhogen werden kruiden en spece-

rijen uit alle windstreken aangevoerd, tot uit India kwamen deze verfijningen van 

de Romeinse dis. Wij herinneren ons een tentoonstelling in het Schiedamse muse-

um van voorwerpen die bij archeologische opgravingen in westelijk Nederland 

aan het twintigste-eeuwse daglicht waren gekomen. Een van de vitrines bevatte 

de restanten van een Romeinse soldatensandaal. Het leder was aangetast door 

het verblijf in de grond, maar het was nog steeds goed zichtbaar welk model dit 

schoeisel had gehad. De toenmalige conservator, Pierre Janssen, bouwde tijdens 

een rondleiding een boeiend betoog op deze sandaal, waarmee de pax Romana 

over een groot deel van de antieke wereld was verspreid. Het is inderdaad nau-

welijks te geloven welk een wandelprestaties er in die verre oudheid zijn geleverd 

door de Romeinse legers. Zo’n sandaal had, eer ze in pre-Schiedamse bodem ver-

zeild raakte, heel wat moeten doorstaan op de heerbanen van het rijk. Nog afge-

zien van wat de man die haar aan zijn voet had, heeft beleefd en doorstaan op 

zijn tochten achter de standaard van de een of andere keizer. De kracht om op de 

been te blijven en bovendien van tijd tot tijd nog een opstandige Germaanse stam 

 De USSR, officieel een unie van vijftien subnationale Sovjetrepublieken, maar feitelijk een centraal 
geleide staat, is in december  ontbonden na een mislukte staatsgreep in Rusland, de belangrijkste 
Sovjetrepubliek.
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te verslaan, ontleenden de soldaten aan het stevige voedsel dat zij nuttigden. Het 

hoofdbestanddeel daarvan was de pulsa, een soort pap van maïsmeel, die tegen-

woordig nog steeds bekend is in Italië onder de naam polenta.

Zo blijkt dat overdaad en weelde uiteindelijk verdedigd en beschermd moesten 

worden door mannen die krachtig gehouden werden met behulp van eenvoudige, 

stevige kost.

We maken nog maar eens een sprong door de tijd en belanden in de Middeleeu-

wen, toen de varkens door de straten van de steden rondscharrelden en al wroe-

tende en knorrende vet werden. Van alles werd gegeten aan gevogelte, aan run-

deren, schapen, geiten, konijnen, hazen, zalm, elft en paling, waarvan ook in het 

Romeinse rijk al werd genoten. De haring was heel erg populair in onze streken en 

werd vooral uit Zweden gehaald. In de gedachten van de vissers en vishandelaars 

heeft de haring blijvend een aparte plaats ingenomen, zó apart, dat nog heden 

bepaalde commerciële ondernemingen worden aangeduid als haring- en vis-

handel. Haring ziet men niet als zomaar een vissoort. Brood werd in vele soorten 

gebakken. Van gerst, tarwe, haver, rogge en boekweit en nog een paar granen die 

op geen enkele Nederlandse akker meer voorkomen.

Groenten stonden in de Middeleeuwen niet in een goed blaadje. Een deskun-

dig tijdgenoot verklaarde dat de mensen voor de zondvloed zich voedden met 

appelen en groenten. Terwijl Noach in de ark ronddobberde op de wateren, is de 

groente verdronken.

Voor zover ze nog groeit, brengt ze ’quade humoren’ voort, aldus nog steeds deze 

deskundige, die dan ook aanbeval aan groenten steeds olie of boter toe te voe-

gen of ze flink met varkensvet te behandelen. Desondanks werd er allerlei groente 

gegeten, van postelein en andijvie tot savooiekool en rodekool. Bonen waren het 
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krachtige voedsel van de gewone man, terwijl erwten meer populariteit in hogere 

kringen genoten. Dankzij Andersens sprookje is voor velen onzer de erwt voor 

immer verbonden met een aristocratisch-gevoelige prinses. Knoflook was de grote 

smaakmaker van de middeleeuwse keuken. De helft van de spijzen werd ermee 

bereid.

Het probleem van de afwas moet in de Middeleeuwen betrekkelijk te verwaar-

lozen zijn geweest, zelfs na de grootscheepse maaltijden die de hertogen van 

Bourgondië plachten aan te bieden aan hun gasten. De borden werden veelal uit 

brood gesneden en het zoutvat was ook vaak uit brood gemaakt. Na gebruik werd 

zo’n broodbord – een teljoor genoemd – in een mand geworpen als gave voor de 

armen. Voorts waren er geen vorken en minder messen en lepels dan aanzitten-

den aan de maaltijd. Men deed wel samen, zoals men ook samen uit één schotel at 

met zijn tafeldame en uit één kroes dronk.

Zo ging het toen aan het hof van de hertog. Op het land, waar de boer zorgde 

voor het graan waaruit de teljoren werden gebakken, en voor het vee dat tot scho-

tels gekruid met honderd Franse kruiden, werd verwerkt, ging het anders toe. 

De boer, kerel genaamd, beschikte over eenvoudiger spijzen. Het Kerelslied zegt: 

„Wronghele ende wey, broot ende caes, dat heit hi al den dach.”

Wildbraad en vis at hij niet. Dat mocht niet, want deze spijzen kwamen alleen 

heren toe. Wel had hij vlees en gerstepap, bonen en linzen. Maar in de dertiende 

eeuw waren de meeste van dit soort voorschriften wel verdwenen.

De afkeer van groenten was ook geen blijvende trek in de volksaard. De medicus 

S. Blankaart gaf in  een werkje in het licht bij Jan ten Hoorn, Boekverkooper  

t’ Amsterdam, getiteld De borgerlyke tafel. De ondertitel luidde: Om langer 

gesond sonder ziekten te leven. Van velerlei groenten, kruiden en vruchten zingt 
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Blankaart de lof. Sommige van zijn raadgevingen horen we vandaag opnieuw.

„Tarwen-brood met sijn semelen, als ook gebuilt, is niet vreemt, en is beter dan 

Witte-brood, oft daar het meel voor het meerder gedeelte uit gesift is.” De woord-

keus is wat vreemd, maar overigens kon het een zin zijn uit een vouwblad van 

het Voorlichtingsbureau voor de Voeding. Wat hij laat volgen, lijkt ons echter wèl 

verouderd: „Want veel Witte-brood maakt veel verstoptheid in onse lighamen: 

daarom hebben de Wittebroods kinders zulk een witte doodelyke troynie. Het 

veroorsaakt ook harde buiken, wormen &c. dog maatig gebruikt is het geen quaad 

voedsel.” Over roggebrood is Blankaart goed te spreken, trouwens brood is over 

het algemeen favoriet bij deze auteur wiens naam zo sterk doet denken aan een 

van de romans van de dames Wolf en Deken. Hij acht het een Koninklijk voedsel.

Het deed ons een zeer particulier genoegen, boterliefhebber als wij zijn, te lezen 

dat Blankaart boter „seer gesond” acht. Boter is een goed middel om allerlei zurig-

heden te „dempen”, schrijft hij. Hoe dat precies in zijn werk gaat? Blankaart is niet 

van plan dat op zijn Cartesiaans uit te leggen, want dat zou de burgers voor wie hij 

schrijft toch boven de pet gaan („wijl sulx de borgers te hoog gephilosopheert is”). 

We moeten dus op zijn gezag aanvaarden dat boter een van de grootste zegenin-

gen is die God in ons land heeft gegeven. De beste boter is de Hollandse en wel 

voornamelijk de boter uit de omgeving van Leiden, hoewel de Friese boter toch 

ook niet geheel verworpen behoeft te worden. Want, betoogt Blankaart, alle boter 

is goede, waar ze ook gemaakt wordt, hoe verser hoe gezonder.

Melk is trouwens ook niet mis. Het is de beste spijs die men voor kinderen kan 

hebben. „Men heeft in de melk boter, kaas en wei, ’t en welk eten en drinken te 

samen is.”
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Sommige van Blankaarts toelichtingen zijn wel heel erg op een eenvoudig ’borger-

lijk’ publiek gericht. Zie bijvoorbeeld wat hij op te merken heeft over roomkaasjes, 

die niet veel goed in het lichaam doen: „die se meest laat, sal der minst van ziek 

zyn.” In hetzelfde vlak ligt zijn opmerking over koffie: „Sy is gesond voor diese 

geern drinkt.”

Van tabak heeft hij een hoge dunk. Hij kan het echter niet goedkeuren dat men de 

ganse dag rookt. Vier of zes pijpen per dag zijn voldoende. „De Noordhollandse 

vrouwtjes en meer anderen, sijn wyser dan d’onse als niet vervaard zynde voor 

een pypje te smoken: ’t sou niet quaad weezen, dat men sulx mede tot Amsterdam 

in’t werk stelde; dewijl het hen van veele siekten verlossen en verhoeden zou.”

Uit de berijmde Regulen tot de behoudenisse der Gesontheit die het boek van 

Blankaart besluiten, nog dit:    

Dit zy u voor al bevoolen,

Op dat gy welvaarend blijft:

Laat onnutte zorgen vaaren,

Schuwt de gramschap, spaart uw drank,

Wandelt na de maaltijd gaaren,

Avontmaalt ook niet te lank,

Wacht u voor het middag ronken,

Maakt u water, loost u maag

Als het noot is: gy zult pronken

Met een lichaam altijd graag,

Gy zult veele jaaren leeven,

En niet, eer het tijd is, beeven.
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Maar zó eenvoudig was het nu ook weer niet om gezond te eten. Sinds de grijze 

oudheid sloeg van tijd tot tijd een gruwelijke ziekte massaal toe. Vooral de plat-

telandsbevolking werd erdoor getroffen. Deze aandoening manifesteerde zich 

in gekriebel over het hele lichaam, alsof er mieren onder de huid krioelen. Het 

slachtoffer wordt beurtelings warm en koud, ledematen worden zwart en ster-

ven af, krampen treden op en gruwzame visioenen kwellen de arme lijders die 

daardoor letterlijk van angst stierven. Heilig Vuur, Ignis Sacer, Asura, Clades, Pes-

tis Ignaria, Ignis Sancti Antonii, Martialis, Beatae Virginis, Ignis Invisibilis, Ingnis 

Infernalis Pestis, klinkende namen voor één en dezelfde kwelling die in onze taal 

in de volksmond kriebelziekte werd genoemd. Elk land had zijn eigen benaming, 

van Holy Fire en Feu Sacré tot Krumme Jammer en Kornstaupe. De laatste bena-

ming duidt op de oorzaak van de ziekte: iets in het graan. Maar wat? Het heeft 

eeuwen geduurd eer men erachter kwam dat moederkoren de grote boosdoener 

was. Moederkoren (Claviceps purpurea Tul.) is een woekering in de vorm van een 

hanenspoor veroorzaakt door een schimmel in de aren van vooral rogge. De Fran-

se naam voor hanenspoor, ergot, heeft geleid tot de benaming ergotisme voor de 

verschijnselen van de vergiftiging met moederkoren.

Hoevelen het slachtoffer van deze vergiftiging zijn geworden, zal nimmer bekend 

worden. De getallen die oude geschiedschrijvers noemen, zijn onbetrouwbaar: 

. slachtoffers bij de grote epidemie in het jaar , . doden in . 

Deskundigen schatten dat tussen het jaar  en het jaar  meer dan hon-

derdduizend mensen om het leven kwamen door moederkorenvergiftiging.

De Middeleeuwen waren berucht om de slachtingen die door ziekten werden aan-

gericht. Men heeft berekend dat in de veertiende eeuw een kwart van de Europe-

se bevolking door epidemieën werd uitgeroeid. Van de overlevenden waren velen 
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zwaar verminkt door het verlies van ledematen. Dat wijst erop dat het Heilig Vuur, 

dat vaatvernauwingen en dus een tekort aan bloedtoevoer naar de lede maten 

veroorzaakte, een ruim aandeel had in de ziektegolven.

Niet alleen in de Middeleeuwen had de mensheid zwaar te lijden. Ook daarna is 

het een en ander geschied dat veel leed veroorzaakte. Bepalen we ons even tot 

een heel klein stukje van Europa, de staat Württemberg. Uit de archieven van dit 

landje blijkt dat de bevolking . zielen telde in , vijf jaar later was dit 

aantal gereduceerd tot . en in  waren er nog slechts . Württember-

gers. Binnen zeven jaar werd de bevolking tot een zevende teruggebracht. In die 

periode werd het land dan ook getroffen door de dertigjarige oorlog en een aantal 

epidemieën, waarbij enkele uitbraken van ergotisme.

Het Heilig Vuur teisterde vooral de plattelandsbevolking. Onkruiden werden gedu-

rig genoemd als de boosdoeners. Ook figureerden verscheidene insecten als kwa-

de genius. Andere deskundigen stelden nevel aan de kaak als schuldige. De Franse 

arts Thuillier kwam in de zeventiende eeuw de ware oorzaak op het spoor. In 

/ publiceerde hij zijn bevindingen. Hij stelde vast dat de ziekte niet besmet-

telijk was en dat – in tegenstelling tot andere plagen – de plattelanders er meer 

van te lijden hadden dan de stedelingen. Ook was hem gebleken dat het kennelijk 

een armeluisziekte was. Met deze gegevens in het achterhoofd werd hem tijdens 

een wandeling door de graanvelden waar hij de violette korrels van het moeder-

koren in de roggearen zag zitten, de oorzaak van de kwaal duidelijk.

Thuillier kende ongetwijfeld de vaatvernauwende effecten van moederkoren. 

Deze naam had het gekregen omdat bakers de ergots gebruikten voor het opwek-

ken van barensweeën. En Hollandse barbiers genoten in het verre verleden een 

niet geheel vlekkeloze faam door de geheimzinnige krachten die zij aan de kor-
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rels ontleenden om ongewenste zwangerschappen te onderbreken. Evenzeer was 

bekend dat het een gevaarlijk medicijn was. Maar Thuillier was de eerste die het 

verband zag tussen de violette korrels en de uitbraken van Heilig Vuur. Hevig met 

ergots besmet roggemeel, de goedkoopste grondstof voor brood, werd verwerkt 

tot het zwarte brood op tafel van de arme plattelanders. Dat verklaart de immuni-

teit van de welvarende stedeling. Wie het zich maar even kon veroorloven, at geen 

roggebrood, maar nuttigde verfijnder baksels van tarwe.

De ontdekking van Thuillier werd geen gemeengoed van de medici. Anderhalve 

eeuw later vond de Zweedse Academie van Wetenschappen het nodig een prijs-

vraag uit te schrijven naar de oorzaak van de kriebelziekte die vooral in  had 

toegeslagen in bepaalde gebieden. In  zond Oeller de oplossing in en ontving 

als beloning een gouden medaille. Daarna werd in Zweden en in andere landen 

gewaarschuwd tegen het gebruik van moederkoren en langzamerhand komen er 

minder berichten over het epidemisch optreden van het Heilig Vuur. Toch zijn er 

tot in de jaren twintig van onze eeuw nog uitbarstingen voorgekomen. Sindsdien 

is door betere reiniging van graan, ook van zaaigraan, en later door het toepassen 

van chemicaliën het Heilig Vuur geblust. Een van de bestanddelen van het moe-

derkoren zou echter in onze jaren een treurige reputatie verwerven, namelijk het 

LSD, waarmee na de Tweede Wereldoorlog talrijke jongeren in de westelijke wereld 

geestverruimende ervaringen meenden te kunnen opdoen.

Maar ook zonder de ellendige gevolgen van levensgevaarlijke stoffen in het voed-

sel was het vaak al moeilijk genoeg om een gezonde maaltijd op tafel te krijgen. 

Voor wie geld had, is dat nimmer een probleem geweest. De geschiedenis verhaalt 

echter steeds opnieuw van oproeren die ontstonden door gebrek aan brood. Met 
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trieste regelmaat treden er plunderingen op van pakhuizen waarin kooplieden 

granen bewaarden die te duur waren voor de gewone man.

Het is nog maar ruim een eeuw geleden dat Multatuli reden had om te schrijven: 

„Een volledige schets van de ellende des Volks op stoffelyk terrein zou een groot 

werk vullen, en by strikt-nauwkeurige behandeling jaren arbeids vereisen.” In Idee 

 geeft hij het budget van een huisgezin te Amsterdam, bestaande uit man, 

vrouw en drie kinderen van zeven tot tien jaar. Het inkomen bedraagt zes gulden 

(,) per week, vrije woning en vrije brandstof. Ziehier:

Er blijft dus nog een bedragje over. Daarvan moeten kleding, schoeisel, onder-

houd van de meubelen en geneeskundige hulp worden betaald. Vooral schoenen 

zijn duur. Hoe regelden die arme mensen zulke aankopen? Multatuli vernam het 
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volgende: „Als er byv. een hemd nodig is, wordt dat gekocht op zaterdagavond. 

Dan moeten de daarvoor uitgegeven  cts. worden bezuinigd op de voeding 

van de volgende week. In plaats van  kop aardappelen worden er  kop daags 

gebruikt. In plaats van  kop erwten, ½ kop, in plaats van  ponden meel, ½ 

pond. Dit moet zo lang worden volgehouden tot het tekort aangezuiverd is.”

Als een nog kostbaarder kledingstuk dan een hemd moest worden aangeschaft, 

vroeg de man, die knecht was op een houtzaagmolen, zijn patroon een voorschot 

van tien of twaalf gulden (,). Hij moest dat geld vervolgens in wekelijkse ter-

mijnen van vijftig cent afbetalen. Zolang het voorschot niet was aangezuiverd, 

werd er honger geleden. Geen wonder dat de gezondheid van het gezin veel te 

wensen overliet.

De lonen waren te laag in de negentiende eeuw. Zeker voor een dubbeltje was 

er toen meer te koop dan tegenwoordig. Maar de prijzen van de eerste levens-

behoeften stegen tussen  en  met minstens vijftig procent en het loon-

peil hield daarmee bij lange na geen gelijke tred. Een enquête die in  te 

Arnhem werd gehouden wees uit dat een arbeidersgezin om in zeer bescheiden 

behoeften te kunnen voorzien negen gulden (,) per week nodig had.  

Er kwam echter niet meer dan ƒ, (,) binnen.

„Ondervoeding vrat in ontstellende mate aan de volkskracht”, schrijft Verberne 

(Geschiedenis van Nederland in de jaren -). Hij wijst erop, dat het lage 

loonpeil in oorzakelijk verband stond met de ongeschiktheid van de Nederlandse 

arbeiders. Dezen worden gekenschetst als krachteloos en traag, maar niet onwil-

lig. Maar hoe konden zij anders zijn? Hun voeding was ellendig: aardappelen, soms 

met wat vet smakelijker gemaakt of met wat Multatuli signaleert als „kattenburger 

doop”, namelijk water en azijn. De kinderen raakten deerlijk ondervoed, waardoor 

BoekAlfred-hoofdstuk2.indd   52 20-08-2013   17:36:26



53

G
O

E
D

 V
O

E
D

S
E

L

hun lichamelijke groei ernstig leed. Het brood van het werkmansgezin bestond uit 

roggemeel, maar vaker nog uit gortemeel of aardappelmeel. Tarwebrood lag bui-

ten het financiële bereik. Over vlees of vis behoeven we niet eens te praten.

De kindersterfte was indrukwekkend. In Amsterdam bedroeg de gemiddelde 

sterfte van kinderen jonger dan een jaar ongeveer  per duizend aanwezige 

kinderen van die leeftijd, in de periode -. Herhaaldelijk komt onder de 

kinderen van één gezin dezelfde voornaam voor, een duidelijk teken dat veel  

kinderen maar een zeer kort leven hadden.

In het tijdvak - was in Schiedam gemiddeld  procent van alle overle-

denen jonger dan tien jaar. Dat was ongunstiger dan elders. Voor Rotterdam, Den 

Haag en Leiden werd over dezelfde periode een percentage van ongeveer vijf-

tig berekend, voor Utrecht was het  procent, voor Haarlem  procent en voor 

Amsterdam  procent. Schiedam stond op hetzelfde treurige peil als de onge-

zondste delen van Brussel en Londen.

Gedeputeerde Staten van Friesland meldden in hun verslag over het jaar : 

„Wij moeten nog wijzen op ’t verblijdend verschijnsel dat de invoer van smeer, een 

artikel zo uitnemend geschikt om bij de geringe volksklasse het gemis aan vlees te 

vergoeden, in de beide laatste jaren weder klimmende was.”

Vanuit het perspectief van de eenvoudige werknemer gezien, had het leven in 

de vorige eeuw weinig aantrekkelijks te bieden. Vrijwel de helft van de kinderen 

kwam trouwens niet eens toe aan het leven van de volwassenen, dat er in hun 

ogen vermoedelijk ook niet uitzag als het beloofde land. Er waren kerken en orga-

nisaties met weldadige bedoelingen, die probeerden het volk te verheffen. Vaak 

bleef het bij het uitreiken van traktaatjes en goede woorden. „Biefstuk is de beste 

drankbestrijder”, schreef Multatuli. Mocht men het al met hem eens zijn geweest, 

dan bleek dat toch niet uit de praktijk.

BoekAlfred-hoofdstuk2.indd   53 20-08-2013   17:36:26



54

W A T  E T E N  W E  V A N D A A G ?

BoekAlfred-hoofdstuk3.indd   54 20-08-2013   17:43:26



55

V
A

N
D

A
A

G

Er is sinds de vorige eeuw heel veel veranderd in Nederland. Ook op het 

gebied van de voeding. Er zijn geen veelomvattende onderzoekingen bekend 

omtrent het eetgedrag van de Nederlandse bevolking, maar uit verscheidene 

deelonderzoeken valt toch een beeld op te bouwen van het vaderlandse eet- en 

drinkpatroon.

Over het algemeen neemt Het Nederlandse volk drie maaltijden ’s daags tot zich. 

Een procent of elf neemt genoegen met twee maaltijden en een zeer gering aantal 

houdt het voor gezien met één maaltijd per dag. Dat moeten ofwel zeer sobere 

lieden zijn ofwel overdadige gourmets die in één zitting verorberen waaraan 

anderen tijdens drie maaltijden nog niet toekomen. Of zelfs in meer dan drie. Want 

er zijn ook mensen die vaker dan driemaal per dag aan tafel gaan.

Dit patroon verandert enigszins op zaterdag en zondag. Op zaterdag loopt het 

per centage twee-maaltijdsgebruikers al aardig op en zakt het percentage drie-

maal daags eters. Die lijn zet zich versterkt voort op zondag.

Een van de dagelijkse maaltijden is gewoonlijk warm. Deze wordt meestal ’s avonds 

genuttigd, wanneer de studerende en arbeidende broodmeenemers weer ver-

moeid in de huiselijke kring zijn weergekeerd. Ook wat dit aangaat, zijn er verschil-

len tussen de weekdagen en de weekends. Op zaterdag en zondag neemt het 

percentage gezinnen toe waar ’s middags warm wordt gegeten. Er zijn trouwens 

wat het tijdstip van de warme maaltijd betreft wel regionale verschillen. In de 

grote steden ligt het percentage huishoudens waarin dit ’s avonds gebeurt hoger 

dan elders. In het noorden van ons land is het percentage dat ’s avonds de warme 

maaltijd gebruikt het laagst. Ook daar is men geneigd tot het zo nu en dan over-

slaan van de warme maaltijd op zaterdag en zondag. Voorts bevestigen recente 
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onderzoekingen wat u reeds vermoedde: in het zuiden mag men graag de warme 

maaltijd tot een uitgebreide en langdurige aangelegenheid maken.

De Nederlandse huisvrouw heeft een sterke voorkeur voor verse groente, gekookt 

of rauw. Ze brengt vaak sla op tafel. Toen het Voorlichtingsbureau voor de Voe-

ding enige tijd geleden liet nagaan wat op een maartse donderdag in Nederland 

werd gegeten, bleek zeventien procent sla op het menu te hebben. Andijvie bleek 

– althans op die dag – nog populairder: achttien procent at het. En vijftien procent 

van de gezinnen kreeg witlof voorgeschoteld. De voorliefde voor andijvie lijkt ook 

regionale bindingen te hebben. Op de dag van het onderzoek gebruikte  pro-

cent van de ondervraagden in de drie grote steden andijvie en maar zes procent in 

het zuiden des lands.

Door de eeuwen heen hebben we ook steeds rauwkost gegeten. Tegenwoordig 

het meest in de hogere inkomensklassen en in gezinnen waar jonge huisvrouwen 

(jonger dan  jaar) de scepter zwaaien. Betrekken we de gezinsgrootte in onze 

beschouwingen, dan blijkt dat de grootste gezinnen (vijf personen en meer) naar 

verhouding het meest rauwkost eten. Deze grote gezinnen eten ook meer rode en 

witte kool. Ze eten relatief het minst vaak witlof.

Weer een ander onderzoek wijst uit, dat een op de tien Nederlandse huishoudin-

gen weleens een kant-en-klaarmaaltijd uit de diepvries gebruikt. Maar deze kleine 

groep doet dat zeer regelmatig, namelijk zo’n veertien keer per jaar. De helft van 

de huishoudingen schaart zich voorts ongeveer zes keer per jaar rondom het fon-

duestel met kaas of vlees. Zogenoemde gourmetmaaltijden worden door drie 

procent van de huishoudens weleens genuttigd. Deze drie procent doet dat vijf of 

zes keer per jaar.

 Het Voorlichtingsbureau voor de Voeding, opgericht in , is een van de voorgangers van de Stichting 
Voedingscentrum Nederland. Het Voedingscentrum is in  ontstaan uit een fusie van verschillende 
voorlichtingsinstanties. Het betreffende onderzoek waar Alfred aan refereert, is gehouden in .
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Een op de drie Nederlandse huishoudens probeert meteen een product dat zojuist 

op de markt is geworpen en doet dat negen keer per jaar. Ruim de helft van de 

huishoudens maakt gebruik van speciale kruiden. Deze gebruikers doen dat iets 

vaker dan gemiddeld een keer per week.

In de opwekking ’Laat ons eten, drinken en vrolijk zijn’ ligt besloten, dat bij spijs 

en drank enige feestelijkheid behoort. En omgekeerd. In dit kader past dan ook de 

ontdekking dat in driekwart van de huishoudens weleens een feestje wordt gege-

ven, namelijk ongeveer zeven keer per jaar.

De Nederlandse consument gaat ook steeds vaker buitenshuis eten. Vergelijking 

van de gegevens uit het budgetonderzoek / met die van / wijst 

uit dat in de laagste inkomensgroep de uitgaven aan buitenshuis eten met  

procent zijn toegenomen. Uit een andere bron blijkt, dat  procent van de Neder-

landse huishoudens nooit in een Nederlands restaurant gaat eten. Maar degenen 

die wèl naar een Nederlands restaurant gaan, doen dat zes keer per jaar. Een nog 

groter percentage () gaat nimmer te gast bij een Chinees restaurant. ’We gaan 

chinezen’ wordt kennelijk door minder consumenten aangeheven dan men zou 

denken bij het zien van al die goed bezette tafeltjes bij Tin On, Hongkong, Het 

Verre Oosten en dergelijke ondernemingen. Gemiddeld echter gaat een Neder-

landse huishouding ongeveer vier keer per jaar naar de Chinees.

Het Chinese restaurant is zo ten naaste bij wel het avontuurlijkste dat we ons ver-

oorloven op culinair gebied buitenshuis. Slechts zestien procent gaat weleens een 

ander buitenlands, niet Chinees-Indisch, restaurant binnen; dat gebeurt dan een 

keer of zes per jaar.

Cafetaria’s, snackbars en dergelijke instellingen zijn ook maar bij een kleine groep 

in trek. Van de huishoudingen die bij het onderzoek waaruit we putten, waren 
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betrokken, gebruikte  procent nooit iets in zo’n etablissement. Degenen die wel 

naar snackbars etcetera gaan, doen dat vrij vaak: twaalf of dertien keer per jaar.

Een kleine zestig procent van de huishoudingen haalt weleens een maaltijd bij 

een Chinees(-Indisch) restaurant. Dat gebeurt misschien eens in de maand. Over 

alle huishoudingen genomen komt dat neer op een gemiddelde van zeven of acht 

maaltijden per jaar. Ook de snackbar of het cafetaria of de frietkraam levert soms 

maaltijden. Achttien maal per jaar haalt  procent van de huishoudingen er een 

maaltijd. Voor geheel Nederland zou dat neerkomen op gemiddeld vijf keer per 

jaar.

We gunnen de maag ook tussen de maaltijden door graag het een en ander. Dat 

beperkt zich, zoals u uit eigen ervaring weet, niet tot een koekje bij de koffie of 

een bonbon bij de thee. Er wordt van alles en nog wat tussendoor gegeten. Chips 

natuurlijk en zoutjes. Maar fruit is veruit favoriet. Nederlandse kaas scoort vrijwel 

even hoog als zoutjes en wordt evenals deze vooral als hapje in de avonduren 

gebruikt. De gemiddelde consument gebruikt elke dag wel een tussendoortje en 

meestal wel meer dan eens per dag. Dat is een gezonde aanvulling op het eten, 

vindt men in de grote steden. Elders in het westen vindt men een tussendoortje 

wel lekker maar niet gezond. In het zuiden ziet men er vooral een gewoonte in en 

in het oosten is de aantrekkelijkheid van het hapje tussendoor voornamelijk gele-

gen in het gezelligheidsaspect.

Op de achtergrond van dit vrijwel onafgebroken eetfestijn in een zeer welvarend 

land als het onze, staat de landbouw. Maar de lijn tussen stad en platteland, de 

weg van boer en tuinder naar consument, is niet meer zo rechtstreeks als vroeger. 

De tijd waarin Klompertje en zijn wij�e samen naar de markt gingen om – blijkens 

 Klompertje en zijn wij�e is een kinderlied uit de tweede helft van de negentiende eeuw, 
maar waarschijnlijk is het ouder.
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het kinderlied – enige agrarische producten te verkopen, is voorbij. Een verfijnd 

geheel van handelskanalen en industriële ondernemingen is tussen de producen-

ten van de basisproducten en de consument geweven.

De voedings- en genotmiddelenindustrie is een van de belangrijkste segmenten 

van de Nederlandse industrie geworden. Een kwart van de omzet van de industrie 

in ons land wordt in die sector verkregen. Vijftien procent van de totale werkge-

legenheid en zestien procent van de uitvoer komt uit deze sector. In de bedrijfs-

takverkenning van het Ministerie van Economische Zaken wordt geschreven: „De 

ontwikkelingen in de landbouw en in de onderhavige sector zijn nauw met elkaar 

verweven. Zo zullen aspecten als kwaliteit, prijs en hoeveelheid van de geleverde 

grondstoffen medebepalend zijn voor de concurrentiepositie van de verwerkende 

industrie. Omgekeerd geldt, dat afzetmogelijkheden, rentabiliteitsontwikkeling en 

toekomstperspectief van de voedings- en genotmiddelenindustrie van belang zijn 

voor de landbouw.”

De eerste ondernemingen op dit gebied zijn al vrij lang geleden ontstaan. Bier-

brouwerijen in de Middeleeuwen, jeneverstokerijen in de zeventiende eeuw, kof-

fiebranderijen aan het eind van de zeventiende eeuw. De grote vlucht kon pas 

worden genomen, toen een aantal belangrijke ontdekkingen was gedaan op het 

gebied van het conserveren en verpakken van levensmiddelen. Toen kon de voe-

dingsmiddelenindustrie aan de slag om de levende producten van de land- en 

tuinbouw te verwerken tot handzame hoeveelheden die gemakkelijk vervoerd 

kunnen worden. Ze kon steeds verder gaan bij het toebereiden van levensmid-

delen waardoor de huisvrouw werk uit handen werd genomen. Ze kon ertoe 

bijdragen dat de wens naar lekker en vooral véél tegen redelijke prijzen en in 
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constante kwaliteit binnen het bereik van vrijwel iedereen in onze rijke westerse 

wereld kwam.

Bij de brouwerijen, stokerijen en branderijen die zich sterk hebben gemoderni-

seerd, voegden zich slachterijen en vleeswarenfabrieken, zuivel- en melkproduc-

tenfabrieken, meelfabrieken, gort- en rijstpellerijen, suikerfabrieken, olie- en 

margarinefabrieken, brood-, beschuit-, banket- en koekfabrieken, groente- en 

fruitverwerkende bedrijven, cacao-, chocolade- en suikerwerkfabrieken, frisdran-

kenfabrieken en veevoederfabrieken die vaak weer van de afvalproducten van de 

andere geledingen van de voedingsmiddelenindustrie voor het vee voedzame 

menu’s samenstellen. 

Er is een miljardenindustrie ontstaan, die de producten van de Nederlandse land-

bouw benut, maar bovendien grondstoffen in het buitenland koopt. Opdat het 

ons aan niets ontbreekt op onze tafels tijdens onze drie maaltijden per dag. En 

mochten we menen dat we alles al hebben, dan blijkt het onstuitbare vernieu-

wingsstreven van het bedrijfsleven steeds weer op de proppen te komen met 

producten die het ons nóg gemakkelijker maken een gevarieerde maaltijd samen 

te stellen en nog moeilijker om onze keus te bepalen bij de schappen en koelvitri-

nes van de supermarkt.

Een belangrijke schakel tussen industrie en consument heeft zich in de jaren na de 

Tweede Wereldoorlog ontwikkeld uit de eenvoudige kruidenierswinkel waarvan er 

in elke stadswijk wel een paar waren te vinden. Die buurtkruideniers zijn voor het 

merendeel verdwenen. Zij werden verdrongen door zelfbedieningswinkels, super-

markten, cash-and-carrybedrijven, die de klant keuze bieden uit duizenden artike-

len waaruit hij of zij naar hartenlust kan toetasten om het boodschappenwagentje 

te vullen. Dat bij de uitgang toch steeds weer de kassa wacht, is voor de Nederlan-
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der van de jaren zestig en zeventig al geen bezwaar meer. Hij behoeft steeds min-

der van zijn inkomen aan voedsel te besteden; nauwelijks  procent.

Er is een vrij grote afstand ontstaan tussen de eettafel en de moestuin. Op die 

lange weg van akker, weide, tuin en kas naar de eetkamer kan, zo vreest de con-

sument, heel wat gebeuren dat niet deugt. De chemie heeft een nieuwe wereld 

ontsloten en dingen binnen ons bereik gebracht, die soms lijken op de vervulling 

van sprookjeswensen. Maar zoals in sprookjes meestal het geval is, de vervulling 

van de wens heeft een bijsmaak. En zo heeft de chemie het odium op zich geladen 

mee te werken aan de vergiftiging van alles wat groeit en bloeit en niet in de laat-

ste plaats van de mens.

Menige huisvrouw wandelt met twijfel in het hart langs de schappen van de 

supermarkt. Zij heeft via onze altijd actieve communicatiemedia waarschuwingen 

vernomen omtrent de nare dingen die in de aantrekkelijk verpakte kruideniers-

waren zouden voorkomen. Zij heeft iets vernomen over de grote rol die de chemie 

op vrijwel alle terreinen van ons leven speelt. Ook op dat van de voeding. Chemie 

is voor haar wellicht de naam van een geheimzinnig, duister monster dat zich 

omwille van onmetelijke winsten meester heeft gemaakt van de voedselproductie. 

Chemie is voor haar misschien simpelweg vergif. En die gehele indrukwekkende 

uitstalling in de supermarkt zit vol bedrog, vreest zij. Er wordt soms zelfs gespro-

ken over de verloedering van ons voedselpakket als gevolg van ingrepen die 

voedingstechnologen zich veroorloven om ons voedsel er aantrekkelijker te laten 

uitzien, meer smaak te geven, geurig te laten zijn, te vrijwaren van bederf.

Niet slechts in de supermarkt of bij de enkele nog overgebleven dorpskruidenier 

loert het chemische gevaar. De groenteman biedt evenmin veiligheid. Ook hij 

verkoopt spullen die ondanks de schone schijn van puur natuur, van fris gekleurde 

kropjes, bladeren, peulen en wortelen, welgeschapen aardappelen, blozend ooft 
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uit de bongerd, tot stand zijn gekomen dankzij de chemie. Het kunnen dus eigen-

lijk geen goede producten zijn...

Langs twee wegen acht de consument zich in zijn voeding door de chemie 

belaagd. Door de toevoegingen die de voedingsindustrie zich veroorlooft en door 

de residuen van agrarische chemicaliën. Er lijkt geen ontkomen aan de gevaren 

van de chemie. Er heerst een ware chemiefobie, zoals een Wageningse voedings-

deskundige een paar jaar geleden vaststelde.

Die vrees is niet terecht. Ze komt voort uit de onbekendheid met de ontwikke-

lingen in de techniek. Men realiseert zich niet dat in feite alle voedingsmidde-

len geheel uit chemische stoffen bestaan. Alles wat door levende cellen wordt 

gemaakt, is een chemische stof.

Als we even te rade gaan bij de natuur, dan zien we dat daar ook niet alles even 

onschuldig in elkaar zit. In spinazie, rabarber en snijbiet komt bijvoorbeeld vrij 

veel oxaalzuur voor. Dat bindt een deel van de calcium en magnesium die in de 

voeding aanwezig zijn tot onoplosbare oxalaten, waarmee het lichaam van de eter 

niets kan aanvangen. Ook verschillende koolsoorten, koolraap en selderij bevatten 

een opmerkelijke stof. Die gaat in tegen de werking van het schildklierhormoon 

thyroxine. In beginsel kan hieruit worden afgeleid dat koolsoorten het ontstaan 

van krop bevorderen.

Ook moeder natuur heeft dus nogal wat risico’s in petto voor de nietsvermoe-

dende eter. Maar wie zorg draagt voor afwisseling in de voeding hoeft niet bang te 

zijn voor kwalijke gevolgen. Wat het ene voedingsmiddel niet bevat, zit wel in het 

andere en zo brengt afwisseling van spijs het bonte patroon van een goede voe-

ding tot stand. Waarmee overigens nog niet het gevaar van additieven en residuen 

is afgewend.
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De vrees voor deze manifestaties van de voedingsmiddelenindustrie en de land-

bouw heeft een bloeiende bedrijvigheid in het leven geroepen. In Duitsland in de 

vorige eeuw ontstond de Reform(huis)beweging die ook in ons land vaste voet 

heeft verkregen. De reformbeweging wil een verandering van de levenshouding. 

Het menselijk bestaan moet in harmonie worden gebracht met de natuur. Daartoe 

is naar haar mening vegetarische voeding nodig, waarbij gebruik wordt gemaakt 

van geneeskrachtige kruiden. Uiteraard is men tegen het gebruik van chemische 

additieven, conserveermiddelen, gewasbeschermingsmiddelen en synthetische 

vitaminepreparaten. Deze beweging verkoopt in eigen beheer in ’Reformhäuser’ 

voedingsmiddelen die volgens haar beginselen zijn vervaardigd. In de jaren dertig 

verschenen er ook in Nederland reformhuizen. Er zijn er thans tientallen terwijl op 

honderden adressen reformartikelen verkrijgbaar zijn.

Typische reformartikelen zijn volkorenmeel, boekweitvolmeel, gemalen kokos, 

melassestroop, honingbonbons, muesli, tarwekiemen, duindoornmoes, selderij-

zoet, lecithinepoeder, eikelcacao, havervlokken, magere melkpoeder, geraffi-

neerde rietsuiker, druivensuikertabletten, zoutarme mosterd, maïsolie en soja-

mout. Ook beschikt men over een groot assortiment kruiden, elixers, tonica en 

zelfs cosmetica. Ook kon men flacons zeewater kopen dat blijkens het etiket zeer 

veel minerale bestanddelen zou bevatten. Sinds het zeewater in een slechte reuk 

is gekomen, is dit product verdwenen. Maar er is aan de andere kant een uitbrei-

ding van het reformassortiment gekomen, doordat de reformhuizen onbespoten 

groenten en fruit gingen verkopen. Er zijn trouwens heel wat zaken die onbespo-

ten waar naast hun gebruikelijke artikelen voeren. Sommige drogisten hebben 

zelfs een aparte afdeling waar gezondheidsvoedsel te koop is.
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Er blijkt daarnaast een reeks voedingssystemen te bestaan, die door allerlei groe-

pen en groepjes Nederlanders worden aangehangen. Bijvoorbeeld lacto(ovo) 

vegetarisme, veganisme, Bircher-Benner voeding, Mazdaznan voeding, rauwkost-

voeding, antroposofische voeding, Hay-voedingssysteem, Hauser-voeding en 

macrobiotische voeding. Soms hangt men zo’n systeem aan uit protest tegen de 

moderne voedingsmiddelenindustrie, maar er zijn natuurlijk tal van andere drijf-

veren die mensen doen besluiten zich op een alternatieve wijze te gaan voeden.

Er blijkt uit dat men – afgezien van additieven en residuen – zich afvraagt wat de 

juiste wijze is waarop de mens zich dient te voeden. Daarop zijn religieus getinte 

antwoorden mogelijk. Maar ook is er de wetenschap die probeert na te gaan wat 

de mens behoeft voor de instandhouding van zijn lichaam. Want na duizenden 

jaren van eten en drinken weten we nog steeds niet precies waaraan we, uitge-

drukt in termen van bruikbare energie en componenten die ons lichaam zelf niet 

kan maken, minimaal behoefte hebben om in gezondheid onze dagen te slijten.

Desbetreffende aanbevelingen worden steeds weer veranderd, omdat de inzich-

ten veranderen. In de loop der tijden is bijvoorbeeld de schatting van de minimale 

eiwitbehoefte van een eenjarig kind gedaald van , gram tot , gram per kilo 

lichaamsgewicht per dag.

Michael V. Tracy wijst er op, dat er twee fundamentele redenen zijn voor de betrek-

kelijk onderontwikkelde stand van zaken met onze kennis van de menselijke

behoefte aan voeding. Namelijk deze:

– mensen worden geboren met ongelijke voedingsbehoeften;

– mensen kun je niet als laboratoriumratten gebruiken.

De mens heeft er nu eenmaal een afkeer van om zich te onderwerpen aan het 
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soort experimenten waaraan we onze gedetailleerde kennis van de voedingsbe-

hoeften van landbouwhuisdieren te danken hebben. Sterker nog – zulke experi-

menten zijn in feite onmogelijk. Experimenten waaraan je wat zou hebben, zou-

den het gehele leven van de proefpersoon moeten duren en dan zonder meer lan-

ger duren dan het actieve leven van de onderzoeker strekt. Er kan dan al helemaal 

geen sprake zijn van onderzoekingen waarbij talrijke generaties zijn betrokken. 

Zulke experimenten zijn daarentegen met ratten zeer gebruikelijk. Er is bijvoor-

beeld een proef aan de gang met ratten die meervoudig onverzadigde margarine 

gevoerd krijgen. Deze proef duurt al  rattengeneraties en gaat nog steeds door.

Menselijke vrijwilligers zijn meestal maar voor een heel korte tijd beschikbaar 

en meestal zijn het volwassenen. Er zijn waarnemingen gedaan bij enkele indivi-

duele volwassenen die zich vrijwillig aan een welomschreven dieet hielden. Dat 

geschiedde tijdens ongeveer tien procent van hun levensduur. Dat is al erg veel. 

Proeven die onder strikt in acht genomen laboratoriumomstandigheden plaats-

vinden, zijn van heel wat beperkter duur. Een van de langste heeft NASA (National 

Aeronautics and Space Administration), de ruimtevaartinstantie van de Verenigde 

Staten, laten uitvoeren. Daarbij waren vijftien gezonde mannen betrokken, die 

gedurende negentien weken een steriel in water opgelost dieet kregen waarvan 

de samenstellende delen nauwkeurig bekend waren. Het experiment was bedoeld 

om een formule te vinden voor de samenstelling van voedsel dat de mens in de 

ruimte zou kunnen gebruiken. Het dieet leek aan alle vereisten van het menselijk 

lichaam te voldoen. Maar men moet wel beseffen dat de proefpersonen er slechts 

gedurende een heel klein deel van hun leven van hebben bestaan.

De wetenschap van de menselijke voeding moet zijn kracht dan ook veeleer in 

waarnemingen zoeken dan in experimenten. Er zijn interessante waarnemingen 
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verricht. Een Britse studie in de late jaren veertig leverde boeiende feiten op

over de verschillen in behoefte aan voedsel die er tussen individuele mensen 

bestaan. De eetgewoonten van ruim  personen werden bekeken. Er was voor 

gezorgd dat er in elke jaargang van  tot  jaar minstens twintig jongens en twin-

tig meisjes beschikbaar waren. Men ontdekte dat bij de jongens in elke leeftijds-

groep er een was die tweemaal zoveel energie gebruikte als een ander. Eén jongen 

van zestien jaar gebruikte daarentegen minder energie dan een eenjarige jongen. 

Soortgelijke bevindingen werden met de meisjes opgedaan.

De slotsom? Mensen eten niet allemaal dezelfde hoeveelheden en hebben ook 

niet allen evenveel voedsel nodig. Tot op heden is hiervoor nog geen redelijke 

verklaring gevonden.

Maar al observerend en experimenterend hebben de voedingsonderzoekers toch 

heel wat kennis vergaard over de geheimzinnige processen die zich in het lichaam 

van de mens afspelen. Tot nu toe hebben ze vijftig nutriënten gevonden die 

onontbeerlijk zijn voor het voeden van de mens. We weten nu, dat bepaalde veel-

voorkomende kwalen, zoals rachitis, kropgezwellen en beriberi, het gevolg zijn 

van het ontbreken van bepaalde voedingsstoffen.

Kortom, we weten een heleboel, al hebben we ook op voedingsgebied de steen 

der wijzen niet gevonden. Ook de gemiddelde huisvrouw in dit goede land, over-

vloeiende van melk en frisdranken, is behoorlijk op de hoogte van hetgeen er op 

het gebied van de voeding mogelijk en wenselijk is. Zij weet wat de winkels kun-

nen bieden en zij stelt haar eisen. Zij wil een bepaalde kwaliteit en ze wil vooral 

haar gezin gezond voeden. In dit laatstgenoemde streven wordt zij echter naar 

haar gevoel gedwarsboomd door de chemie, die, naar zij uit de krant heeft ver-

nomen, zulke griezelige dingen doet. De overstap naar alternatieve voedingsmid-
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delen biedt geen oplossing. De productie van de alternatieve tuinders is verhou-

dingsgewijs gering, voor menige beurs te pittig geprijsd en er is bovendien geen 

enkele garantie dat wat onbespoten wordt genoemd ook werkelijk onbespoten is. 

Te vaak leest men in de pers berichten dat dergelijke producten een te ruime hoe-

veelheid residu van een of ander gewasbeschermingsmiddel van chemische aard 

bleek mee te dragen.

Zulke berichten die een verontrustend licht werpen op de mentaliteit van sommi-

ge handelslieden, onthullen tevens dat er waakzame instanties zijn die een oogje 

houden op de eetbare zaken die ons te koop worden aangeboden. Ofschoon we 

in deze onvolmaakte wereld de waakzaamheid en verantwoordelijkheid nimmer 

geheel aan anderen kunnen overlaten, is het toch nuttig te weten dàt er ambtshal-

ve over ons voedselpakket wordt gewaakt. Misschien is daarover nog te weinig in 

ruime kring bekend als gevolg van de overigens loffelijke bescheidenheid waarin 

ambtelijke instellingen zich plegen te hullen.
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 Waarover hebben we het eigenlijk, als we ons bezig houden met de kwa-

liteit van ons voedsel? Daarover kan verschil van opvatting bestaan.  

Dr. J.M.F. Box, die promoveerde op een proefschrift over vergelijkend warenonder-

zoek, wijst erop dat in de marketing kwaliteit wordt aangeduid als ’de mate waarin 

een product zijn functie vervult, gerelateerd aan de behoefte van de gebruiker’. 

Daarbij zijn dus van belang de eigenschappen van het product zoals die door de 

consument worden waargenomen, de subjectieve gebruiks- en verbruiksdoel-

einden en de beoordeling van de wijze waarop deze aspecten zich tot elkaar 

verhouden. Een product kan dus bestaan, aldus dr. Box, uit een groot aantal deel-

kwaliteiten, die in zakelijk-functionele en psychische kunnen worden ingedeeld. 

De zakelijk-functionele kwaliteiten worden gevormd door materiaal, uitvoerings-  

en primair-functionele kenmerken van een product. Dat zijn de ’objectieve’ 

kenmerken. De psychische kwaliteiten worden gevormd door betekenissen en 

belevingen die de consument in het product projecteert: schoonheid, prestige, 

sportiviteit enzovoort. Dit zijn de ’subjectieve’ eigenschappen. Ze kunnen worden 

gehecht aan het product zelf, maar ook aan bijkomende kenmerken, zoals het 

merk, de prijs, de soort winkel.

In het gewone spraakgebruik is kwaliteit echter minder veelomvattend dan in de 

taal van marketingdeskundigen. De consument blijkt volgens onderzoek alleen 

de zakelijk-functionele aspecten tot de kwaliteitskenmerken van producten te 

rekenen. Zo let de consument bij margarine op de volgende kwaliteitskenmerken 

(in volgorde van het aantal malen dat ze ten overstaan van onderzoekers werden 

genoemd):

– grondstoffen: zuiver, vitaminen, plantaardig;

– smaak/reuk: geen margarinesmaak, goede reuk;

– gezondheidswaarde: licht verteerbaar, gezond;

H E T  S L A G W O O R D  V A N  D E  J A R E N  T A C H T I G
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– versheid/houdbaarheid: vers, niet oud;

– bakeigenschappen: schuimen, vlug smelten;

– smeerbaarheid: niet te hard, niet klonteren.

Het terrein van de marketingspecialisten verlatend, wil schrijver dezes een 

poging doen zijn eigen kijk op kwaliteit onder woorden te brengen.

Het komt ons voor dat vier kwaliteitstrappen zich aftekenen. Simpele zielen (tot 

wie wij ons gemakshalve rekenen), die menen dat er interessanter zaken in het 

leven zijn dan het inkopen van levensmiddelen en het bereiden van maaltijden, 

menen dat er van behoorlijke kwaliteit gewaagd kan worden, als de levensmid-

delen die zij inslaan goed smaken, gaaf zijn, onaangetast door schimmel of 

insect, niet beduimeld door de handen van producent of handelaar en niet beurs 

geknepen door de onderzoekende vingers van andere klanten. Waar het gaat om 

producten van tuinbouw en fruitteelt zien wij dan nog graag, dat een en ander 

rijp is en niet rot en dat er niet teveel tuindersaarde aan is blijven kleven. Tevens 

verwachten we geen kleine diertjes op vrucht of gewas. En natuurlijk ook geen 

gróte.

Een stapje verder gaan de eters die ook deze eisen stellen, maar graag nog iets 

méér wensen: veiligheid. Zij vinden dat ze ervan op aan moeten kunnen, dat hun 

voedingsmiddelen geen stoffen bevatten die slecht voor de gezondheid kunnen 

zijn. Strikt genomen verlangen zij het onmogelijke. Er zijn zoveel voor de mens 

schadelijke stoffen op de planeet die ons tot woon- en speelplaats dient, dat het 

een wonder is dat we erin zijn geslaagd tot een miljardenmenigte uit te groeien. 

Er zit dus wel altijd iets van een schadelijke stof in onze Brabantse koffietafel, ons 

geroosterde boterhammetje bij het ontbijt of de warme maaltijd die de meesten 

onzer eenmaal daags gebruiken. We beschikken voorts over instrumenten, die de 
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aanwezigheid van ook de geringste hoeveelheid van zo’n stof kunnen aantonen. 

Voor menigeen is dat geen geruststelling. Het lijkt alsof we opnieuw van de boom 

der kennis hebben gesnoept en voor straf griezelig uitvoerig geïnformeerd raken 

over enge dingen in onze omgeving.

De derde kwaliteitstrap brengt ons al op aanzienlijke afstand van de meerderheid  

der eters op dit ondermaanse. Miljoenen mensen zijn al blij als ze voldoende krij-

gen van levensmiddelen die niet eens voldoen aan de bescheiden eisen die op 

de laagste kwaliteitstrede worden gesteld. Wie de derde trap heeft bereikt, dient 

ervoor gezorgd te hebben dat hij of zij in West-Europa of in de Verenigde Staten 

van Noord-Amerika geboren werd, dan wel als spruit van een rijkaard in de derde 

wereld het levenslicht aanschouwde, want op dit niveau verwacht men van het-

geen keuken en tafel bereikt niet alleen alles wat de voorgaande trappen vroegen, 

maar bovendien verfijning. Verfijning in smaak, in verscheidenheid van variaties 

binnen een soort, verscheidenheid van soorten ook. De wijn mag niet gewoon 

wijn zijn, maar moet uit een heel speciaal gebied komen en geoogst zijn in een 

als goed bekend staand jaar. Kaas mag niet zomaar een Edammer, een Goudse of 

een Brie zijn, maar moet een bepaalde consistentie hebben, gerijpt zijn, als dat 

bij de kaassoort hoort, of juist niet gerijpt, als dat van de soort wordt verwacht. 

De groentesoorten dienen scherp geselecteerd te zijn voor deze eters. Ze willen 

bovendien kunnen beschikken over zo ten naaste bij alles wat land, lucht en water 

aan eetbaar lekkers herbergen en dat niet slechts voor zover de eigen natie dat 

binnen de territoriale wateren te bieden heeft; ze zien watertandend uit naar de 

crème de la crème van de levensmiddelenproductie op andere lengten en breed-

ten. Deze veeleisenden onder onze tijdgenoten behoeven geen veelvraten te zijn, 

al maken ze zich soms zorgen om de lijn. Veeleer is kieskeur meester in hun keu-

ken.
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We hebben wat geaarzeld bij het bepalen of de volgende kwaliteitstrap, de vierde, 

inderdaad een stapje hoger is of niet. Het is de trap waarbij vooral de gezondheid 

van voedingsmiddelen hoog in het vaandel van de gebruikers geschreven staat. 

Die gezondheidseis komt immers ook al bij de tweede trap aan de orde en als je 

diep in het hart kijkt van welke eter dan ook, dan valt het verlangen naar gezond 

eten zonder enige twijfel ook dáár waar te nemen. Bij nader inzien is de gezond-

heidseis eigenlijk meer te vergelijken met een traploper dan met een aparte trede. 

Iedereen wil zich gezond voeden en dat verlangen naar gezond voedsel komt op 

zeer uiteenlopende manieren tot uiting. Sommigen vinden het al mooi als hun 

maaltijd beantwoordt aan hun redelijke verlangen dat ze op een smakelijke wijze 

bijdraagt aan de instandhouding van het lichaam. Anderen gaan echter verder en 

willen dat zij al etende ook aan hun gezondheid bouwen. Het gaat er al niet meer 

om gezond te blijven, maar om gezond(er) te worden.

Klaarblijkelijk vrezen veel mensen in de westelijke wereld dat zij bezig zijn met de 

tanden hun eigen graf te delven. Zij willen de andere kant uit: met eigen tanden 

de gezondheid bijeen grazen uit het overvloedige aanbod levensmiddelen dat 

hun wordt voorgehouden. Op dit verlangen reageert de commercie heel alert. De 

Reclamecodecommissie brak in  de staf over een bakkersonderneming die in 

een folder welke huis aan huis en op scholen werd verspreid, wonderen beloofde 

van het eten van een zeker soort beschuit. Deze beschuit zou, aldus het vouwblad, 

de kans op hartkwalen, dik worden, een te hoog cholesterolgehalte van het bloed 

en tandbederf aanzienlijk verkleinen. In dezelfde periode viel ons oog op een 

advertentie waarin Toerkestan origineel grofbrood werd aanbevolen. Daarbij wer-

den de voordelen van dit aan kameelkaravanen herinnerend product in tien pun-

ten opgesomd. Onder andere werd er de aandacht op gevestigd dat er geen (ken-

nelijk griezelig klinkende) zaken als glucose of dextrose in verwerkt zouden zijn, 
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maar wel een heel wat lieflijker klinkend product als klaverhoning. Het brood zou 

een perfecte spijsvertering bevorderen. De tiende reden om Toerkestan-brood te 

eisen is letterlijk: „Omdat de mensen in Toerkestan onder meer met behulp van dit 

brood toch maar mooi gezond blijven en oud worden.”

In dit verband herinneren we ook aan de bijzondere eigenschappen die aanhan-

gers van alternatieve landbouw- en voedingsmethoden aan hun voedsel toeschrij-

ven. Bekend zijn de fatale gevolgen die het strikt aanhouden van het dieet van de 

Japanse goeroe Ohsawa voor een aantal Amerikaanse jonge mensen heeft gehad. 

Deze oosterling heeft echter betrekkelijk weinig aanhang. Veel ruimere verbrei-

ding, vooral ook in ons land, heeft de biologisch-dynamische methode gekregen. 

De aanhangers van deze leer menen dat voedsel een zekere metafysische kwaliteit 

moet hebben, innerlijke kwaliteit genaamd, teneinde niet alleen het stoffelijke 

lichaam van de mens te voeden, maar ook diens etherisch of levenslichaam dat 

de stoffelijke componenten van het lichaam bijeenhoudt. Deze innerlijke kwaliteit 

zou door de toepassing van bepaalde teeltmaatregelen verkregen kunnen wor-

den. Het heeft geen zin in dit bestek dieper op deze zaken in te gaan. we hebben 

hier te maken met een geloof en daarover valt niet te discussiëren, hooguit te 

twisten. Interessant is echter, dat deze biologisch-dynamische kwaliteitsclaim een 

krachtig aanval te verduren kreeg in een artikel in Economisch-Statistische Berich-

ten van  juli .

Ir. H. van der Molen betoogde daarin onder meer, dat de biologisch-dynamici 

zonder enig bewijs de producten van de gangbare landbouw discrimineren. „Zij 

brengen daardoor de grote massa van de consumenten, die dit alles niet op zijn 

merites kan beoordelen, in onzekerheid.” Van der Molen acht voorts de bewering, 

dat biologisch-dynamisch voedsel de weerstand tegen ziekten zou vergroten, 

niet zonder gevaar. Deze bewering stoelt niet op de afwezigheid van residuen 

 De Japanner George Ohsawa (-) is de grondlegger van de macrobiotische voedingsleer, 
waarin het eten van graan en groente centraal staat.
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van giftige stoffen, maar op de aanwezigheid van vormkrachten in de planten 

die zich weer zouden meedelen aan degenen die deze planten eten. „Het is zeker 

niet denkbeeldig”, meent Van der Molen, „dat men hierdoor een niet gefundeerd 

gevoel van bescherming tegen ziek worden krijgt.”

De gemiddelde consument, die zijn inkopen doet bij de kruidenier op de hoek, 

voor zover nog aanwezig, dan wel bij supermarkt of cash-and-carry, vraagt niet 

naar innerlijke kwaliteit. Hij wil er echter wel zeker van zijn dat er geen ongezonde 

organismen en stoffen in zijn levensmiddelen aanwezig zijn. Uit de verontrustende 

mededelingen die hem via de publiciteitsmedia van tijd tot tijd bereiken, weet hij 

dat er van vele zijden gevaar dreigt voor de kwaliteit van zijn voedsel voor zover 

het de gezondheidsaspecten betreft. Ziektekiemen trachten zich erin te nestelen, 

fabrikanten voegen additieven toe. Dankzij de strijd van de land- en tuinbouw 

tegen ziekten en plagen is er kans op resten van pesticiden, fungiciden en herbici-

den. In vlees en vleeswaren kunnen restanten schuilen van veterinaire geneesmid-

delen en voorts weet hij dat er alom zware metalen rondzwerven die het voedsel 

niet ongemoeid laten en bijgevolg nare dingen met de eter kunnen uithalen.

Dit zo opgesomd zijnde staan ons weer eens glashelder de risico’s voor ogen die 

wij lopen tijdens de honderden maaltijden die we tot ons nemen op onze zwerf-

tocht op weg naar het einde. Nu heeft een dictator de mensheid, in het bijzonder 

het Italiaanse deel daarvan, eens voorgehouden dat het schoon en goed is om 

gevaarlijk te leven. Wie enige levenservaring heeft opgedaan, weet dat de wens 

daartoe slechts bij enkelingen wordt aangetroffen. De meesten onzer zijn meer op 

veiligheid ingesteld. Men behoeft maar een vluchtige blik te slaan op de vele soci-

ale wetten die ons land rijk is om te beseffen dat ons volk zich gaarne indekt tegen 

alle mogelijke risico’s in de hoop op een lang, gezond en liefst welvarend leven. 
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Uiteraard wordt er dus al eeuwenlang aan gewerkt om de risico’s die we bij de 

maaltijd lopen te verkleinen of zelfs geheel uit te bannen. Daarbij zijn heel bevre-

digende resultaten geboekt. In het verleden werden via de melk soms kwalijke 

ziekten overgedragen van dier op mens. Het werk van de volgelingen van Pasteur 

heeft daaraan een einde gemaakt. Groenten waren vroeger aanzienlijke infectie-

bronnen voor wormaandoeningen, als gevolg van de bemesting met menselijke 

fecaliën. Inzicht in deze risico’s en andere bemestingsmethoden hebben ook 

deze ziektehaard gedoofd. Dat wil niet zeggen dat alle gezondheidsrisico’s uit de 

hoek van de microbiologie verdwenen zijn. Het is nog maar kort geleden dat we 

opgeschrikt werden door berichten over aantasting van vleeswaren door salmo-

nellabacteriën. Nu staat de eenvoudige consument hiertegenover niet met lege 

handen. Salmonella vormt geen bedreiging voor wie zich het gevaar bewust is 

en goed gebraden, gebakken of gekookt vlees hygiënisch behandelt. Een andere 

zaak is het met de gevaarlijke stof aflatoxine die door een schimmel in levensmid-

delen kan worden geproduceerd. Hiertegen dient in een eerder stadium, in de 

levensmiddelenindustrie, te worden ingegrepen.

Het bestrijden, vermijden, voorkómen van het optreden van bacteriën en schim-

mels in voedingsmiddelen geschiedt voor een groot deel in de voedingsmidde-

lenindustrie. De voedingsmiddelentechnologie heeft ons processen aan de hand 

gedaan, die ons levensmiddelen bezorgen zonder een bevolking van voor het oog 

onzichtbare maar dodelijk gevaarlijke wezentjes. Teneinde dat te bereiken moet er 

gekoeld, verhit, gezouten, gesuikerd en gevacuümd worden. In menig geval ook 

moet er gebruik gemaakt worden van een chemische stof om een levensmiddel 

tegen aantasting te beschermen. En vaak worden er chemicaliën toegepast om de 

schijn van versheid en frisheid langer vast te houden dan waartoe moeder natuur 

bij machte is. Een bekende stof die een handje helpt om jam, wijn, gehakt en bief-

 Alfred doelt op de spraakmakende besmettingen die zich in  en  voordeden in een Amsterdams 
bejaardenhuis. Daarbij werden meer dan  bejaarden besmet. Muizenkeutels bleken de besmettingshaard te 
zijn. In  was er ook bij de Eurotop in Maastricht een salmonellabesmetting (van een andere salmonella-
soort dan in Amsterdam). Hier was de besmettingsbron een keukenmedewerker die ermee besmet was. 
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stuk tartaar er fris uit te laten zien is sulfiet. De wet verbiedt de slager echter om 

van deze hulpstof gebruik te maken en de jongste berichten duiden erop dat het 

(illegaal) toepassen van sulfiet in de slagerij, waartoe de slager gemakkelijk kwam 

bij zijn inspanningen om zijn spullen er zo lekker mogelijk uit te laten zien, sterk 

aan het teruglopen is. Vermoedelijk is dat mede een gevolg van de houding van 

de huisvrouw, die weet dat een niet zo mooi rood tartaartje heel wat gezonder 

kan zijn dan een kunstmatig roodgehouden exemplaar. Dat er een wettelijk ver-

bod is op het gebruik van sulfiet voor dit doel duidt erop, dat men niet maar naar 

believen – al ware het ook met de beste bedoelingen – allerlei stoffen aan voe-

dingsmiddelen mag toevoegen.

Professor dr. J.H. Koeman, Wagenings hoogleraar in de toxicologie, sprak bij zijn 

ambtsaanvaarding van de „consciëntieuze wijze waarop de overheid de kwaliteit 

van het voedsel bewaakt”. De overheid heeft regels opgesteld omtrent de stoffen 

die in ons voedsel mogen voorkomen en omtrent de hoeveelheden die aangetrof-

fen mogen worden. Er wordt in de westerse wereld een stelsel van strenge nor-

men aangehouden, dat nog voortdurend wordt aangepast naar aanleiding van de 

bevindingen van het steeds voortgaande onderzoek. Deze normen zijn gebaseerd 

op de ’aanvaardbare dagelijkse opneming’ van een bepaalde stof. Deze aanvaard-

bare dagelijkse opneming ligt gewoonlijk honderd maal lager dan de dagelijkse 

opneming die correspondeert met de ’no toxic effect level’ bij het gevoeligste 

proefdier. Dat wil zeggen, de hoogste dosis die bij toediening gedurende de 

gehele levensduur of het grootste gedeelte ervan geen schadelijke werking ver-

oorzaakt bij het proefdier.

Hierbij laat men het niet. Men gaat ervan uit, aldus professor Koeman, dat de uit-

eindelijke gehaltes die in voedingsmiddelen worden toegelaten, de zogenaamde 
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toleranties, zó laag moeten worden gesteld dat een verantwoord technologisch 

gebruik van de stoffen nog juist mogelijk is. Hierdoor ontstaat een extra veilig-

heidsmarge. Bovendien zal de hoeveelheid die de consument werkelijk binnen 

krijgt gewoonlijk nog lager komen te liggen. De chemische stof wordt immers niet 

toegepast in alle producten waarvoor zij is toegelaten of ze wordt niet tot het toe-

gelaten gehalte gebruikt. Verder zal tijdens de bewerking in de huiselijke keuken 

het gehalte veelal nog aanzienlijk afnemen.

Het wakend oog van de overheid is niet alleen gericht op stoffen die niet in ons 

voedsel thuishoren. Er zijn ook regels die voorschrijven dat een voedingsmiddel 

werkelijk moet zijn wat de producent of verkoper voorgeeft dat het is. Kortom, 

boter moet boter zijn en niet een mengsel van onduidelijke vetten met een boter-

achtig smaakje. Vandaar dat er al sinds  een Boterwet is. Al eerder kwam er 

een Drankenwet tot stand () – een minder nauwgezet auteur zou uit deze 

volgorde voorbarige conclusies kunnen trekken – en in  werd ons land de 

Warenwet en de Vleeskeuringswet rijk. Van jongere datum zijn de Landbouw-

kwaliteitswet, die het kader vormt voor allerlei kwaliteitsvoorschriften en voor  

de uitvoering van kwaliteitsregels van de Europese Gemeenschappen, en de 

Bestrijdingsmiddelenwet. De Veewet en de Zaaizaad- en Plantgoedwet hou-

den zich onder meer bezig met de voorkoming en bestrijding van ziekten bij dier 

en plant. Er zijn nog aanzienlijk meer wetten, verordeningen (ook van product-

schappen) en andere voorschriften op dit terrein.

 De Landbouwkwaliteitswet is van . De wet bevat onder meer voorschriften over de oorsprong, verpak-
king en aanduiding van levensmiddelen en grondstoffen voor levensmiddelen die afkomstig zijn van een 
landbouwproduct. 
 De Bestrijdingsmiddelenwet is van . Deze wet bevat voorschriften over de toelating, de handel en de 
toepassing van gewasbeschermingsmiddelen.
 De Veewet regelt onder meer het Veeartsenijkundig Staatstoezicht, de zorg voor de algemene gezondheids-
toestand van de veestapel en de (preventieve) bestrijding van besmettelijke veeziekten. De wet is van .
 De Zaaizaad- en Plantgoedwet is uit . Deze wet regelt onder meer het kwekersrecht, de keuring en ver-
meerdering van uitgangsmateriaal en de inschrijving van nieuwe rassen in een rassenregister.
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Wie zorgt er nu voor dat men zich ook houdt aan al die regels? De mens, ook de 

voedingsmiddelenproducerende mens, is zwak en geneigd tot afdwalingen van 

het rechte pad. En een ongeluk ligt trouwens in een klein hoekje. Daarom zijn er 

allerlei instanties die speurend en keurend onze voedingsmiddelen langs gaan.

De Landbouwkwaliteitswet wordt gehanteerd door het Kwaliteits Controle 

Bureau, dat zich met de kwaliteit van groenten en fruit bemoeit. Eveneens in het 

kader van deze wet werkt de particuliere organisatie genaamd Centraal Orgaan 

Zuivelcontrole dat samen met de regionale boter- en kaascontrolestations waakt 

over onze zuivelproducten. De Algemene Inspectie Dienst van het Ministerie van 

Landbouw en Visserij houdt eveneens toezicht op het naleven van de Landbouw-

kwaliteitswet, maar let tevens op de handhaving van de Warenwet en de Bestrij-

dingsmiddelenwet. De uitvoering van deze twee wetten is vooral ook het werk 

van de dertien gemeentelijke en drie provinciale Keuringsdiensten van Waren.

Daarmee zijn we er nog niet. De Veterinaire Dienst (waarin Ministerie van Land-

bouw en het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne samenwerken) 

keurt en controleert vlees en alle voedingsmiddelen die van dierlijke oorsprong 

zijn. De Plantenziektenkundige Dienst van het Ministerie van Landbouw houdt 

zich bezig met de gezondheid van landbouwgewassen, met bestrijdingsmidde-

len en met milieubescherming. Aan de kwaliteit van vlees werkt ook het Instituut 

voor Veeteeltkundig Onderzoek Schoonoord. Het Instituut voor de Veredeling 

 Het KCB is opgericht in .
  Het COZ, opgericht in , is in  opgegaan in de Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegen-
heden in de Zuivel. De eerste boter- en kaascontrolestations dateren overigens al uit .
 De AID is opgericht in . De AID is begin  met de Plantenziektenkundige Dienst (PD) en de Voedsel en 
Waren Autoriteit (VWA) gefuseerd tot de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).
 Het IVO Schoonoord is opgericht in . Het IVO is in  gefuseerd met het Centraal Diergeneeskundig 
Instituut (CDI), het Instituut voor Veevoedingsonderzoek (IVVO) en het Centrum voor Onderzoek en Voorlichting 
in de Pluimveehouderij (COVP) tot het Instituut voor Dierhouderij en Diergezondheid.
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van Tuinbouwgewassen in Wageningen is betrokken bij kwaliteitsaspecten van 

tuinbouwgewassen. Ook in Wageningen is het Rijks-Kwaliteitsinstituut voor Land- 

en Tuinbouwgewassen gevestigd. Het Centraal Instituut voor Voedingsonder-

zoek TNO mag in deze beknopte opsomming niet ontbreken. Het onderzoekt de 

eigenschappen die de kwaliteit van levensmiddelen bepalen en ontwikkelt, ver-

fijnt analysemethoden om de kwaliteit van voedingsmiddelen vast te stellen. Ook 

verricht het onderzoek naar eventuele schadelijke componenten en hun mogelijke 

schadelijke werking. Dit instituut werkt voorts aan de verbetering van de levens-

middelentechnologie, dus aan de verbetering van allerlei productietechnieken en 

werkwijzen. Maar ook wordt onderzoek verricht naar de effecten van voeding bij 

de mens.

Natuurlijk zijn er tal van andere instanties in ons land die op de een of andere wijze 

bij onderzoek naar onze voeding of facetten ervan betrokken zijn. Maar we willen 

volstaan met het vermelden van de Landbouwhogeschool en de Veterinaire facul-

teit van de Utrechtse universiteit.

De gegevens die al deze instellingen vergaren, de resultaten van het onderzoek 

dat er plaatsvindt, dragen ertoe bij dat de controlerende instanties beter hun werk 

kunnen doen. Het veld overziende, krijgt men de indruk dat een fijnmazig net-

werk van controlemaatregelen gespannen is, dat ongerechtigheden geen kans op 

doorglippen geeft. Zelden echter geeft het leven ons aanleiding tot zulke posi-

tieve conclusies. De onvolmaaktheden die al het aardse aankleven, manifesteren 

 Het IVT, opgericht in ,  was een gerenommeerd onderzoekscentrum met als hoofddoel de verbetering 
van bestaande en de ontwikkeling van nieuwe bloemen-, groente- en fruitrassen (onder andere Elstar). Het IVT 
is in  opgegaan in de Dienst Landbouwkundig Onderzoek.
 Het RIKILT doet onafhankelijk onderzoek naar de veiligheid en kwaliteit van voedsel. Het instituut is gespe-
cialiseerd in de detectie, identificatie, functionaliteit en (mogelijk schadelijke) effectiviteit van stoffen in voe-
dingsmiddelen en diervoeders. Het RIKILT is in  ontstaan door samenvoeging van het Rijkszuivelstation in 
Leiden (opgericht in ) en het Rijkslandbouwproefstation in Maastricht (opgericht in ).
 Het CIVO is opgericht in .
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zich eveneens bij de bewaking van ons voedsel. Zie slechts wat professor Koeman 

meedeelt: „Ofschoon de belangrijkste stoffen onder het toelatingssysteem vallen, 

geldt dit niet voor alle ’vreemde’ stoffen die in het voedsel kunnen voorkomen, 

zoals geur- en smaakstoffen, fabricageverontreinigingen, de bestanddelen van 

verpakkingsmiddelen die vanuit de verpakking naar het voedsel kunnen migreren, 

alsook een groot aantal milieucontaminanten en natuurlijke bestanddelen. Het 

gaat hier om honderden verschillende stoffen die gewoonlijk in zeer lage concen-

traties voorkomen. De onderzoekscapaciteit is absoluut onvoldoende om voor al 

deze stoffen een ’aanvaardbare dagelijkse opneming’ te bepalen. Bovendien moet 

het uitgesloten worden geacht, dat een controleapparaat, zoals de keuringsdien-

sten, het aan zou kunnen om voedingsmiddelen op de aanwezigheid van een zo 

groot aantal stoffen te onderzoeken. Men is hier genoodzaakt prioriteiten te stel-

len met betrekking tot de toxicologische en reglementaire begeleiding, alsook de 

aanwezigheid van deze stoffen tot het uiterste te beperken.”

Weliswaar sprak professor Koeman deze woorden in  maar er is geen aan-

leiding te veronderstellen dat ze thans niet meer zouden opgaan. Er schijnen 

trouwens nog belangrijker lacunes in het controleapparaat te zijn dan zich op het 

eerste gezicht laat aanzien. Drs. S. Harten, voorzitter van de Koninklijke Neder-

landse Maatschappij voor Diergeneeskunde zei in zijn jaarrede in oktober  dat 

het ontbreken van een diergeneesmiddelenwet zowel de landbouw als de veearts 

voor problemen plaatst en heeft geleid tot ontoelaatbare toepassing van dier-

geneesmiddelen en veevoedertoevoegsels. Uiteindelijk komt dit de gezondheid 

van het menselijke voedsel uiteraard niet ten goede. Het is een van de verschijn-

selen die aangeven dat het zeer verstandig zou zijn om het geheel van de levens-

middelencontrole eens goed onder handen te nemen. De overheid is daarmee dan 
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ook bezig. Acht jaar geleden is een nieuw samenstel van regelingen voorgelegd 

aan de Tweede Kamer. Daarin wordt de controle opgedragen aan de ministeries 

van Volksgezondheid en van Landbouw. Deze regeringsvoorstellen ontmoeten vrij 

veel oppositie. Drs. Harten blijkt een van de opposanten te zijn. Hij is van oordeel 

dat de levensmiddelencontrole zowel wat betreft de regelgeving als de uitvoering 

moet vallen onder het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne. De keu-

ringen zouden uitgevoerd moeten worden door één levensmiddelendienst.

Zo’n nieuwe constructie komt gewoonlijk niet in een handomdraai tot stand. Er 

zijn zoveel mensen en instanties bij dit werk betrokken, dat het niet anders kán 

of een nieuwe vorm van levensmiddelencontrole vergt jaren van voorbereiding. 

Er moet immers gepeuterd worden aan bevoegdheden van personen die vast en 

zeker niet het gevoel hebben dat zij het ernaar gemaakt hebben om ervan ont-

heven te worden. En welk ministerie laat zich gaarne een belangrijke taak ontne-

men? Na zoveel jaren van arbeid op het terrein van de levensmiddelencontrole 

door het Ministerie van Landbouw en Visserij zou het op z’n zachtst gezegd heel 

verrassend zijn als men zich ten departemente zondermeer zou neerleggen bij de 

wensen van degenen die deze verantwoordelijkheden willen overhevelen naar 

Volksgezondheid en Milieuhygiëne. We zullen er hier niet verder op ingaan. Het 

is in ieder geval voldoende duidelijk dat de levensmiddelencontrole een zaak van 

zo groot belang wordt geacht, dat er voor en achter de schermen slag over wordt 

geleverd in politiek Den Haag. Dat mag enerzijds betreurenswaardig zijn, omdat 

de oplossing die de volmaaktheid het dichtst nabij komt er niet sneller door wordt 

gevonden, maar anderzijds duidt het toch op de waarde en het belang dat men 

hecht aan deze overheidstaak.
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Het is voorts belangwekkend te zien dat naast de zorg voor onaangetast en onbe-

smet voedsel hier te lande meer aandacht is gegroeid voor een ander kwaliteits-

aspect, namelijk dat van de variatie en de verfijning. Welzeker is het niet mis wat 

onze tuinen en kassen, akkers en weiden, fabrieken en trafieken jaar in jaar uit aan 

voedingsmiddelen weten te produceren. De hoeveelheid mag er zijn en de kwa-

liteit ook. De wens van menige consument naar de verkrijgbaarheid van redelijk 

voedsel in voldoende hoeveelheden van redelijke kwaliteit, is ruimschoots ver-

vuld. Het zal de geregelde bezoeker van winkelcentra evenwel niet zijn ontgaan 

dat de wens naar het redelijke achterhaald is. De consument acht het vanzelfspre-

kend dat er ruim voldoende is van alles waaraan hij primair behoefte heeft. Maar 

de grote kruideniers hebben al geruime tijd geleden ontdekt dat hun klanten 

meer noten op hun zang hebben gekregen. Het lied der redelijkheid is van de top-

score verdwenen. Een liedje van verlangen is ervoor in de plaats gekomen. Verlan-

gen naar afwisseling in smaak en uiterlijk van alles wat de levensmiddelenindustrie 

te bieden heeft. Tot bezorgdheid van menigeen die het vaderlandse product een 

goed hart toedraagt, is er in de schappen en vitrines een opmerkelijke penetratie 

waar te nemen van buitenlandse zuivel, vleeswaren, groenten en fruit. Lang niet 

altijd is die penetratie een gevolg van de specialisatie die men in het buitenland 

aantreft als gevolg van klimaat en de aanwezigheid van bepaalde grondstoffen. 

Vaak, zo krijgt men de indruk, heeft men in het buitenland meer gevoel voor de 

wens van de consument naar verandering van smaak, die doet eten. Meer gevoel 

ook voor de veranderde houding van de welvarende West-Europeaan ten aanzien 

van zijn tafel. Dat is niet langer uitsluitend de plaats waar men in alle soberheid 

voedsel tot zich neemt teneinde het lichaam in stand te houden. Het is een samen-

komst geworden, waarbij men avonturen wil beleven met tong en verhemelte. 

Ook dat is een kwestie van kwaliteit.
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Het Ministerie van Landbouw is dat ook opgevallen. Sinds enige tijd bestaat er dan 

ook een Directie Voedings- en Kwaliteitsaangelegenheden die haar zorgen, blij-

kens uitspraken van directeur drs. C.C.J.M. van der Meijs, niet slechts uitstrekt over 

verontreinigingen en milieukritische stoffen, maar ook over de lang niet geringe 

vraag of de Nederlander nog wel van inlandse appels geniet. Om slechts één facet 

aan te duiden. Van der Meijs constateerde enige tijd geleden dat de Nederlandse 

consument steeds meer importappels uit Frankrijk en de landen van het zuidelijk 

halfrond vraagt. „De Nederlandse markt ontwikkelt zich tot een kwaliteitsmarkt, 

en vermoedelijk is daarop door de Nederlandse fruittelers onvoldoende inge-

haakt”, verklaarde hij. De belangrijkste oorzaken van de afnemende vraag naar 

Nederlandse appelen zijn naar zijn mening:

– de betere productkwaliteit van de geïmporteerde appelen;

– het actievere afzetbeleid van de exporterende landen;

– het relatief hoge kostenniveau in Nederland ten opzichte van de prijzen, waar-

door kwaliteitsbevorderende handelingen die geld kosten achterwege worden 

gelaten.

Er is haast geboden voor maatregelen die verbetering moeten brengen. Van der 

Meijs noemt een aantal mogelijkheden. De behandeling bij de oogst kan beter, 

waartoe de ontwikkeling van ’rijpheidscriteria’ hoge prioriteit verdient. Dan kan 

namelijk nauwkeurig het juiste tijdstip voor de oogst worden vastgesteld. Het 

bewaren van fruit op grote schaal is ongewenst, zeker als er nogal eens bewaar-

fouten worden gemaakt. Dit leidt er namelijk toe, dat gedurende een deel van 

het afzetseizoen versleten fruit wordt aangeboden en dat komt het beeld dat het 

publiek van de Nederlandse appel heeft zeker niet ten goede. Voorts zal naast 

sortering op maat ook meer aandacht besteed moeten worden aan sortering op 
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gaafheid en smaak. Aan de presentatie kan trouwens ook een en ander worden 

verbeterd, meent Van der Meijs. De verpakking onthult de consument zelden vol-

doende omtrent klasse en sortering. Exportverpakkingen verraden de buitenland-

se consument in veel gevallen niet dat hij met fruit uit Nederland te maken heeft. 

Een appelras als Golden Delicious is eigenlijk niet voldoende geschikt voor het 

Nederlandse klimaat. Het zou vervangen moeten worden door een ander appel-

ras, dat de goede eigenschappen van de Golden Delicious bezit, doch dusdanig is 

geaard dat het alleen in het noordwesten van Europa geteeld kan worden.

De appeltelers dienen volgens Van der Meijs ook oog te hebben voor de markt die 

ontstaat voor alternatieve producten. Hij verwacht dat ze in de toekomst een grote 

marktbijdrage gaan leveren. Een werkgroep van het Productschap voor Groenten 

en Fruit werkt al aan criteria voor het telen van alternatieve appelen en men wil 

tot voorstellen komen die zullen leiden tot een wettelijke regeling. Een voordeel 

hiervan is, meent Van der Meijs, dat de Nederlandse overheid in het kader van zo’n 

regeling de consument kan garanderen dat hij inderdaad alternatieve waar voor 

zijn geld krijgt waar het Nederlandse appels betreft. Voor het buitenlandse pro-

duct zal zo’n garantie niet verstrekt kunnen worden.

Het woord ’kwaliteit’ valt steeds vaker te vernemen in uitspraken van bewinds-

lieden en topambtenaren. Ir. A. de Zeeuw, directeur-generaal voor Landbouw en 

Voedselvoorziening, zei in een toespraak dat de overheid wat haar bijdrage in de 

keuringskosten van landbouwproducten betreft, hoge prioriteit toekent aan de 

Nederlandse Algemene Keuringsdienst. Bij deze activiteiten zal de overheid steeds 

als maatstaf aanleggen de mate waarin een keuringsorganisatie een doelmatig 

instrument is voor de kwaliteitshandhaving en waar mogelijk voor kwaliteits-

verbetering.
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In diezelfde toespraak wees De Zeeuw erop, dat Nederland zijn marktpositie 

slechts kan behouden als we met de kwaliteit vóór kunnen blijven op de concur-

rentie. „De continuïteit van onze agrarische onderneming staat en valt met haar 

vermogen tot het leveren van kwaliteitsproducten.”

Maar De Zeeuw zei eveneens dat er ook een andere reden is voor deze zorg om 

de kwaliteit, namelijk „de groeiende bewustwording van de gebruiker ten aanzien 

van kwaliteit en herkomst. Deze bewustwording uit zich niet alleen in de grotere 

aandacht voor het consumptieartikel als zodanig, maar ook in de belangstelling 

voor de wijze waarop het product is of kan worden geproduceerd.” Hier komt de 

macht van de consument om de hoek kijken, want zei ir. De Zeeuw, „deze inte-

resse is tegenwoordig ook aan gebruikerszijde gebundeld in organisaties. Deze 

komen, net zo goed als de organisaties van producenten, voor hun belangen op. 

Zij attenderen ons erop dat de uiteindelijke kopers ten aanzien van het al dan niet 

verwerkte product wensen en eisen heeft en verwacht dat de producent hiermee 

rekening houdt.”

De minister van Landbouw zelf, de heer mr. A. van der Stee, zei naar aanleiding 

van schriftelijke Kamervragen, dat, gelet op ons hoge kostenniveau, versterkte 

aandacht voor de kwaliteit van de te exporteren producten van veel nut zou kun-

nen zijn. Door zich in dit opzicht in gunstige zin van de concurrentie te onder-

scheiden kan veelal het nadeel van een iets hogere prijs van de producten worden 

teniet gedaan. Elders in zijn antwoord schrijft de minister dat het kwaliteitsonder-

zoek en het onderzoek naar nieuwe producten op ruime schaal worden onder-

steund, met name in het landbouwkundig onderzoek.

Het heeft er veel van weg dat kwaliteit het slagwoord van de jaren tachtig zal  

worden. Ofschoon de tekst ’Kwaliteit wint Altijd’ al vele tientallen jaren oud is.

 Fons van der Stee (-), minister van Landbouw van  tot .
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 Om de dauw en de kwade dampen te keren, ontbeet hij vervolgens met 

heerlijke gebakken rolpens, smeuïge schijven ossevlees, op kolen geroos-

terd, kostelijke hammen, smakelijk gesmeulde bout van jonge geitjes, en de 

nodige soepjes van brood, in bouillon gedrenkt.” Ziedaar het ontbijt van de jonge 

Gargantua zoals François Rabelais het heeft beschreven. Toegegeven, Gargantua 

was ook voor Middeleeuwers een uitzonderlijk schepsel, al was het maar doordat 

hij via het linker oor van zijn moeder ter wereld was gekomen. Niettemin toonde 

zijn leermeester Ponocrates zich bekommerd over zijn eetgewoonten. Hij hield 

zijn pupil voor dat hij zo vlak na het opstaan geen voedsel tot zich moest nemen 

zonder vooraf in de weer te zijn geweest. De jeugdige eter (en drinker, moeten we 

eraan toevoegen) had zijn antwoord gereed: „Wat? Ben ik niet voldoende in de 

weer geweest? Ik heb me zes of zeven keer om en om gedraaid in mijn bed voor ik 

opstond. Is dat soms niet genoeg?”

Ondanks de ongewoonheid van de optredende hoofdpersoon in deze korte dia-

loog, is de kern van het verhaal zeer alledaags. Gemeenlijk gaat het vertroetelen 

van verhemelte, maag en ingewand de gemiddelde aardbewoner gemakkelijker 

af dan het ondernemen van zaken die gezond worden geacht, zoals lichaams-

beweging. Vermoedelijk is de mens en zijn de menselijke neigingen in de loop  

der eeuwen niet veel veranderd. Er zijn natuurlijk wel perioden aan te wijzen waar-

in zijn gedrag zich door andere dingen kenmerkte dan in de tijd ervoor en erna. 

Tijdperken van grote energieuitbarstingen en blijken van onderzoekingsdrift wor-

den afgewisseld met perioden waarin de gezapigheid hoogtij schijnt te vieren op 

aard’. Op een minder ingrijpend niveau spelen de wisselingen van de mode zich af. 

Mode in kleding en gedrag, mode in de uiterlijke verschijningsvorm van de mens.

„
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Wie met het oog daarop door musea wandelt, kan dat gemakkelijk vaststellen.  

De mensen die door schilders in de loop der eeuwen werden afgebeeld, voldoen 

aan steeds weer andere schoonheidsidealen. Een Eva van Memlinc¹⁸ getuigt van 

een opvatting van vrouwelijk schoon die onmiskenbaar eeuwen verwijderd is van 

die van Peter Paul Rubens. En de rijk bevleesde dames die kennelijk de voorkeur 

van deze kunstenaar en zijn tijdgenoten hadden, zouden in onze tijd zelfs de voor-

rondes niet halen van de Miss Hollandverkiezing.

Het uiterlijk van de mens, niet slechts dat van de vrouwtjesmens, wordt door een 

menigte invloeden bepaald. Eros geeft voor een aantal aspecten de toon aan, 

dat is duidelijk. Maar in feite vindt alles wat mensen belangrijk achten op de een 

of andere manier zijn uitdrukking, zijn vorm, in de lijnen van het lichaam. Niet in 

de laatste plaats geven we lijfelijk vorm aan onze status. In tijden en streken waar 

schaarste heerst, waar voedsel alleen voor welgestelden in ruime mate bereikbaar 

is, blijkt een mollige, zo niet dikke, gestalte een statussymbool. De rijkaard laat  

letterlijk zien dat hij bemiddeld is. Het vette der aarde vergaart hij zo zichtbaar 

mogelijk onder de eigen huid, met zijn verschijning afgunst en lust tot navolging 

wekkend bij minder met het aardse gezegenden. De slanke lijn werd in het ver-

leden slechts geafficheerd door helden van de geest, asceten, kluizenaars, aan  

het wereldse onthechte lieden, in geur van heiligheid verkerende gelovigen, die 

in alle opzichten met lijf en levenswandel getuigden van hun pogingen een gode 

welgevallig leven te leiden.

Vraatzucht is een van de zeven hoofdzonden. Wellicht meenden de theologen die 

dat vaststelden, aldus de rijkaard enigszins aan banden te leggen, opdat er wat 

meer voor de arme hongerlijders beschikbaar zou komen. Maar omdat we gecom-

  Hans Memlinc of ’Memmeling’ ( /-) is een schilder, geboren in Seligenstadt bij Frankfurt en 
gestorven in Brugge. Alfred doelt hier op de Eva die hij omstreeks  schilderde op een buitenluik van het 
zogenoemde Drieluik met schenker. Op het andere buitenluik staat Adam.
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pliceerde wezens zijn, hebben zich ook wat dat betreft vast en zeker verscheidene 

motieven doen gelden. Een daarvan zal zijn het streven naar zelfbeheersing, de 

bevordering van de heerschappij van de geest over het lichaam, die in veel cultu-

ren en religies hoog genoteerd staat op de schaal der deugden.

Het is voor een eenvoudige eter in een eenvoudig boekje als dit onmogelijk om 

ook maar bij benadering de stromingen aan te duiden die in wisselend samen-

spel een steeds wisselend aanschijn aan de menselijke gestalte geven, nee, die 

de mens doen pogen zijn lijf de gestalte te geven die zijn lotgenoten in hetzelfde 

vakje van de geschiedenis van hem verwachten.

In alle culturen, hoe primitief ook, zien we die neiging. Of misschien zie je die juist 

in primitieve samenlevingen het duidelijkst. Daar wordt pas werkelijk drastisch 

ingegrepen in het uiterlijk. Daar leggen vrouwen plakken hout in de lippen om 

een eendensnavelachtig ideaalbeeld te benaderen; zij leggen ring op ring om 

de hals en komen tot girafgelijke dimensies; mannen doorboren de oorlellen zo 

ingrijpend, dat er tabakspijpen en andere nuttige gebruiksvoorwerpen in mee-

gedragen kunnen worden; tanden vijlt men bij tot vormen die de natuur in de 

verste verte niet voor de menselijke mond had bedoeld; de huid wordt gesierd 

met tatoeages, gekerfd met messen, gestoken met naalden, ingewreven met 

kleurstoffen. Kortom, in dit scala zijn dik en dun maar enkele van de middelen die 

de mens toepast om zich via zijn lichaam te manifesteren in de kring zijner mede-

burgers.

Vetlagen bij de mens hebben trouwens ook pure utiliteitswaarde. Ze beschermen 

ons tegen koude en houden energie voor ons in voorraad. Zeker in het verleden 

was dat van belang. Niemand zal het nut ontkennen van molligheid bij mensen 

die in beestevellen gehuld op de laatste mammoets jagen in de sneeuwstormen 
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aan de rand van de gletsjers die de ijstijd over Europa deed kruipen. Tot in recente 

tijden was het zeer gunstig om onderhuids wat vet voorradig te hebben in de 

matig verwarmde huizen en werkplaatsen waarin we plachten te vertoeven. We 

raakten in die omstandigheden immers veel energie kwijt aan het op tempera-

tuur houden van het lijf. Ook de slopende werking van koortsende ziekten, in de 

tijd die nog maar weinig of geen koortswerende geneesmiddelen kende, vergde 

veel van de menselijke energie. Zelfs zoveel dat het ten koste ging van de groei. 

Hiermee onder meer verklaart men de aanzienlijk geringere afmetingen van de 

mensen in vroeger tijden in vergelijking met onze ons boven het hoofd gegroeide 

zonen en dochteren.

De geschiedenis leert ons dat molligheid bij dames en een embonpoint bij heren 

zeer vrouwelijk, respectievelijk zeer mannelijk werden geacht tot in het begin 

van onze eeuw. Omstreeks die tijd begon het ideaal van slank en dun langs 

ondergrondse kanalen onze samenleving en ons bewustzijn binnen te dringen. 

In literatuur, beeldende kunst en in de wereld van kunstenaars en kunstenares-

sen alsmede hun aanhang wordt de aantrekkelijkheid van dun ontdekt. Vaak in 

een wat pervers-erotische vorm. Maar ook als getuigenis van een zekere morele 

onvervaardheid ten aanzien van de heersende opvattingen, wijzend op superieure 

geestelijke en intellectuele kwaliteiten, op talent en verbeeldingskracht. En dui-

dend op het lijden aan smarten om de gebrekkigheid van de wereld, die de zelf-

voldane burger niet kent.

Slankheid had al geruime tijd een geheimzinnige aantrekkingskracht, toen de 

wetenschap verkondigde dat slank en gezond naar alle waarschijnlijkheid in 

vriendschappelijke betrekking tot elkaar staan. Thans is het welvarende deel van 
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de mensheid er al een halve eeuw van overtuigd, dat een slanke gestalte symbool 

van gezondheid is. Deze overtuiging veroorzaakte vervolgens zeer veel leed.

Het slankheidsideaal dat onze samenleving voor ogen staat, ligt namelijk voor 

veel dikkerds geheel buiten bereik. Voor een nog groter aantal mensen kan het 

slechts ten koste van grote inspanningen enigszins worden benaderd. Want wat is 

het geval? Een slanke gestalte blijkt lang niet altijd het basismodel te zijn waarop 

de moderne mens is geconstrueerd. Te vaak wordt aangenomen dat de mens van 

nature slank is en dat blijkt een even grote misvatting te zijn als de veronderstel-

ling dat de mens van nature goed is. Beide opvattingen hebben aanleiding gege-

ven tot grote problemen en leveren nog steeds talloze aardbewoners over aan 

verwarring en lijden.

Een onbekend aantal onzer heeft van zijn voorgeslacht genen meegekregen die 

dicteren dat hun lichaam een gevulde tot zeer bolle vorm zal aannemen. Hun 

natuurlijke aanleg tot dik zijn is wellicht afkomstig uit de ijstijden, toen mensen 

met deze eigenschap een kansje meer hadden dan magere lieden om de strijd 

om het bestaan vol te houden. Wie deze aanleg bij zichzelf aantreft is beklagens-

waardig. Hem of haar wacht een leven vol bespotting en discriminatie. Kijk maar 

op de advertentiepagina’s van de publiciteitsmedia. De dames en heren die de 

illustraties van de aldaar afgedrukte commerciële boodschappen bevolken, zijn bij 

voorkeur slank. In een aantal gevallen zijn de dames zelfs zo slank als hun doch-

ter. Alom wordt min of meer stilzwijgend vastgehouden aan het slankheidsideaal. 

Het is vaak zó vanzelfsprekend, dat er geen explicatie aan vooraf behoeft te gaan. 

Zonder meer wordt aangenomen dat slank de juiste belijning van de hedendaagse 

mens is. In sommige advertenties wordt dat heel duidelijk aangegeven, namelijk 

door stippellijntjes die schetsen hoe onwaarschijnlijk omvangrijk de afgebeelde 
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persoon vóór de behandeling was. Het gaat hier uiteraard om annonces voor 

methoden of middelen die de slanke lijn bevorderen.

De vrees voor het dik zijn of dik worden houdt menigeen dagelijks bezig. Indach-

tig de volkswijsheid ’Ieder pondje komt door ’t mondje’ is men – en niet ten 

onrechte in veel gevallen – geneigd de rijk voorziene dis die we ons driemaal 

daags kunnen veroorloven als belangrijkste hindernis te zien op de weg die naar 

de schone voleinding van de slankheid onzer contouren voert. Een hindernis die 

voor velen onoverkomelijk is. Er zijn immers zoveel lekkere dingen te koop, moet 

je je die nu werkelijk gaan ontzeggen? Moeten we daarentegen niet blij zijn, dát 

we dat lekkers binnen het bereik van onze beurs hebben? Ook zijn daar de knap-

gecomponeerde baksels van de banketbakker die zo uitnemend smaken bij de 

koffie ’s morgens en bij de thee ‘s middags. En neem nu eens al die knispers, knas-

pers, mamamia’s, pretletters, chips, bamiballen, nasidito’s, salades, satés, loem-

pia’s, friten met saus, sjasliks, zeer dik belegde broodjes en nog heel veel meer die 

tussendoor en in de loop van de avond met een glaasje bier tijdens het volgen van 

televisieprogramma’s zo geweldig goed zijn voor de lèkkere trek. Deze beknopte 

opsomming geeft reeds aan, dat de verleidingen vele zijn en ieder onzer weet, dat 

de zwakheid van de mens doorgaans groot is. Vaak is het een vergeeflijke zwak-

heid als het mensen zijn die, na vele jaren van hard werken en soberheid betrach-

ten, eindelijk tot een zekere welstand zijn gekomen en van die materiële ruimte 

ook met de mond willen genieten. Het bolmakend effect is er niet geringer om.

Boeken over voeding die lekker en toch slankhoudend en zelfs slankmakend is, 

kunnen op een ruime afzet rekenen. Naarstig zoekt men naar mogelijkheden om 

met zo ruim mogelijke teugen te genieten van het goede der aarde en tegelijker-
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tijd te ontkomen aan de straf die daar onherroepelijk op staat: vetafzettingen en 

dus gestalten die herinneringen oproepen aan de volle maan en het Michelin-

mannetje. Want zoals altijd en in elke periode van de geschiedenis het geval is 

geweest, proberen we ook nu weer onze koek zowel op te eten als te bewaren.  

Dat lukt natuurlijk niet, zoals de praktijk onverbiddelijk uitwijst.

Men zal zich wat de voeding betreft dus allerlei beperkingen moeten opleggen. 

Daartoe zijn vele methoden bedacht. Zeer drastisch is het door een medicus aan 

elkaar laten naaien van de kaken, waardoor een sterke vermindering van de voed-

selopname gegarandeerd is en het stiekem aanvullen van het vermageringsdieet 

met extraatjes volstrekt onmogelijk wordt. De publiciteitsmedia wijden van tijd tot 

tijd uitvoerige artikelen en zelfs programma’s aan slankmakende diëten. Sommi-

gen zoeken steun bij geestelijke leidslieden of vragen de huisarts om een receptje. 

En tienduizenden worden lid van afslankclubs, die vaak heel interessante succes-

sen op hun debet hebben staan.

Belangwekkend is in dit verband de stelling van dr. H.K. Muller, lector huisarts-

geneeskunde: „Bij de behandeling van vetzucht zal een koele dokter het altijd 

afleggen tegen een warme bakker.” En daarmee zijn we terug bij de talrijke ver-

leidingen die de strever naar slankheid op zijn pad ontmoet.

Ofschoon de Wageningse hoogleraar J.G.A.J. Hautvast van oordeel is dat vetzucht 

in Nederland tot de belangrijkste gezondheidsproblemen behoort, zijn er tekenen 

die doen vermoeden dat men in ons land wat minder streng aan het worden is 

ten aanzien van het slankheidsideaal. In de pers duiken artikelen op over en van 

mensen die dik zijn en daarvan geen probleem willen maken. Zij roepen lotgeno-

ten zelfs op zich met hen aaneen te sluiten tot groeperingen van lekkere dikkerds, 
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die, zoals menige minderheid, de eigen bijzonderheid willen veranderen van een 

negatieve beheptheid in een tot tevredenheid stemmende begaafdheid.

Reclame- en marketingdeskundigen hebben dat ook in de gaten. Enkelen hunner 

stelden een boekje samen dat heet ’Ik zie ik zie wat jij niet ziet’ en tot ondertitel 

heeft Voorspellingen na Tachtig. Hierin gaan zij na wat in de komende jaren de 

trends in onze samenleving zullen zijn. Een citaat:

„Reclametekstschrijvers zitten na  goed met zinnen als ’Verwen jezelf’, ’Je 

hebt het verdiend’, ’Denk nu maar eens aan jezelf’, ’Geniet er maar van’ en ’Het 

komt je toe’. Is het een wonder dat je bijna zou gaan denken dat ons onder zulke 

omstandigheden een gigantische snoepgolf te wachten staat? Dat we – hoewel 

met schuldgevoel – kost wat kost willen ontsnappen uit een zo stringente alledag? 

En dat mollig weer mode zal zijn? Vrouwen die er uitzien als Viola van Emmenes, 

Bette Midler en Bernadette Peters (’Charlie’ uit de Amerikaanse tv-serie All’s Fair): 

rond, ‘n witte huid en veel cosmetica.”

Hieruit zullen we echter niet de conclusie kunnen trekken dat de consument het in 

de komende jaren minder nauw zal nemen met de gezondheidsaspecten van de 

voeding. Ook mollige mensen eten bij voorkeur gezonde maaltijden. Worden ze er 

al niet slank van, ze hebben er toch geen behoefte aan om naast de gezondheids-

risico’s die hun molligheid reeds meebrengt hun gezondheid al etende nog verder 

op de proef te stellen.

Voorwaarts dus, op mars naar goede voeding.
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 Wij sluiten nog steeds de ogen voor de werkelijkheid, dat men op weg naar 

een goed voedings- of voedselbeleid in Nederland kennelijk de weg is 

kwijtgeraakt.” Dit zei professor J.F. de Wijn op het ledencongres van de Koninklijke 

Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst in oktober . 

Zijn uitspraak bracht ons als bij toverslag de plaat voor ogen die wij herhaaldelijk 

konden bestuderen voor een van de vensters van de bijbelkiosk op de boulevard 

te Scheveningen. Zij brengt in beeld hoe de mens langs een brede weg, die langs 

allerlei aangenaam divertissement voert, uiteindelijk terechtkomt in iets dat lijkt 

op Rotterdam in de meidagen van  na het Duitse bombardement: een rode 

vuurgloed waarin het kwalijk toeven is. Een aanzienlijk moeizamer weg is even-

eens in tekening gebracht; deze leidt de godvruchtige mens langs een moeilijk 

begaanbaar pad, dat nergens gelegenheid tot uitrusten bij een glaasje bier ver-

schaft en als wildste verpozing het gezamenlijk zingen van liederen uit christelijke 

gezangbundels kent, naar een verschiet van lieflijke paradijselijkheid. Kennelijk 

maken we graag gebruik van het beeld van de weg, als we het hebben over gedra-

gingen van de mens die tot een bepaald doel moeten voeren.

Discussies over wat er op de brede weg en wat daarentegen aan de rand van het 

smalle pad wordt aangetroffen, houden in onze tijd van losse zeden de aandacht 

van veel tijdschriftlezers vast. Moderne theologen zetten oude en onaantast-

baar lijkende waarheden in de meedogenloze belichting waarmee in het laatste 

kwart van de twintigste eeuw de mens ook de feilen van zijn medemens pleegt te 

beschijnen en ziedaar, die waarheden verschieten van tint. Tevens kunnen wij vol 

onschone vreugde genieten van het schouwspel dat twistende theologen bieden. 

Zoals we ook het genot kennen van deskundigen op allerlei terrein – ook op dat 

van de voeding – die het in dit tijdperk van onbeperkte openheid ten aanschouwe 

„

BoekAlfred-hoofdstuk6.indd   97 20-08-2013   17:48:21



98

van jan en alleman met elkaar oneens zijn over zaken die voor u en mij en ons alle-

maal van levensbelang kunnen zijn.

Het getwist van voedingsdeskundigen heeft ertoe gevoerd dat menige consument  

de oren sloot voor hun gebabbel en zich voornam verder maar te eten en te drin-

ken en eventueel vrolijk te zijn, want ook de geleerde heren konden geen duide-

lijke aanwijzingen voor zijn gezondheid verschaffen. Ze weten van hun gezond 

niet af mag in dit verband een treffende formulering van de volksmond heten. De 

bezorgdheid waarvan professor De Wijn blijk gaf, houdt rechtstreeks verband met 

het wonderlijke gedrag dat deskundigen uit zijn vakgebied al jarenlang tonen.

Want de consument is over het algemeen aardig op de hoogte van wat door 

voedingskundigen in het algemeen als een gezond voedingspatroon wordt 

beschouwd. De nuttige arbeid van het Voorlichtingsbureau voor de Voeding is niet 

zonder resultaten gebleven. Op grond van ervaringen, opgedaan tijdens talrijke 

inleidingen en cursussen in den lande, en op grond van de resultaten van beperkt 

opgezette onderzoeken heeft het bureau vastgesteld: de Nederlandse huisvrouw is 

redelijk op de hoogte van de beginselen van een verantwoord samengestelde voe-

ding. Maar dat wil nog niet zeggen, dat de welingelichte huisvrouw zich ook aan de 

opgedane wijsheid houdt. De indruk bestaat dat de huisvrouw, die in belangrijke 

mate bepaalt wat de gemiddelde Nederlandse consument te eten krijgt, om haar 

disgenoten te plezieren soms wat gemakkelijk afwijkt van de gezonde richtlijnen 

die zij althans met de mond belijdt. Van de huisgenoten heeft vrijwel de helft geen 

enkele invloed op wat de huisvrouw op tafel brengt, ruim een kwart heeft niet 

zovéél invloed en nog een kwart heeft wèl invloed. Deze invloedrijke groep wordt 

gevormd door echtgenoten en kinderen, die vaak watertandend vragen om lek-

kers dat op de keper beschouwd beter niet op het menu zou moeten prijken. Maar 
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de huisvrouw is ook maar een mens en geeft in haar verlangen tevreden eters aan 

tafel te zien herhaaldelijk toe aan deze vragen.

Het is haar uiteraard niet ontgaan dat er al zeer lange tijd afkeurend gesproken 

wordt over het gebruik van vetten. Let wel: vetten; het wetenschappelijk klinkende 

meervoud is gemeengoed. Jarenlange publiciteit op redactionele en commer-

ciële pagina’s van de gedrukte media, waarschuwende woorden en indringende 

beelden via de elektronische media, hebben hun doel niet gemist. In de warme 

boezem van de gemiddelde huisvrouw, zo vol zachte gevoelens jegens dat kleine 

kringetje van mensen waarvoor zij de dagelijkse zorg op zich heeft genomen, is de 

vrees voor fatale gebeurtenissen met de harten en bloedvaten van haar dierbaren 

zeer reëel aanwezig. Naar het deskundigen voorkomt, laat zij deze vrees echter 

zwaarder wegen bij de keuze van boterhamsmeersels dan bij het bepalen van het 

eetpatroon in het algemeen.

Het jarenlange spervuur van de publiciteit heeft ook algemeen begrip gewekt 

voor het feit dat we een verscheidenheid aan vetten tot ons nemen. In het bijzon-

der de meervoudig verzadigde en de meervoudig onverzadigde zijn begrippen 

geworden, zij het onbegrepen begrippen. Zelfs in medische kringen zijn ze niet 

altijd doorgrond en het effect van deze al of niet verzadigde vetzuren op de men-

selijke gezondheid is nog steeds een omstreden onderwerp. Daarbij deden zich 

verschijnselen voor die de waarnemer van het menselijke gedrag met verbazing 

vervulden. We mogen aannemen dat iedereen weet waar de melk vandaan komt: 

uit de (uier van de) koe. Een zeer natuurlijk product dus, dat in onze tijd waarin het 

woordje natuur belast is met alle magie van een heilsleer zeer grote voorkeur zou 

mogen verwachten bij de bewuste consument. Wat gebeurt er? Niet alleen loopt 

het gebruik van consumptiemelk terug, maar ook leent men willig het oor aan 
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lieden die menen dat het melkgebruik omwille van de beperking van de vetcon-

sumptie verminderd dient te worden. Het is alweer ettelijke jaren geleden, maar 

we herinneren het ons nog als de dag van gisteren, dat er schoolartsen waren die 

opponeerden tegen het gebruik van schoolmelk om deze reden. We moeten ons 

dan sterk voorhouden dat de geneeskunst die werkelijk genezing van een aantal 

kwalen kan bewerkstelligen, nog maar van zeer recente tijden is, willen we na zulke 

uitspraken onze gebruikelijke mildheid jegens de medische stand hervinden. De 

jeugd vergeeft men veel.

Wat zien we verder nog? Boter, gewonnen uit koemelk en derhalve eveneens een 

natuurproduct, dat bovendien met een keur van voorschriften beschermd wordt 

tegen chemisch-technologisch geknutsel, wordt in een kwaad daglicht geplaatst 

als er sprake is van de instandhouding van hart en bloedvaten. In een margarine-

etend land als het onze is dit echter een zaak die tot voor kort nog maar door 

enkelen belachelijk werd gevonden. Tot dezen behoren uiteraard de mensen die 

hun bestaan vinden in de vervaardiging en verkoop van boter (ongetwijfeld een 

weinig bevredigende bezigheid waar het het binnenland betreft). Maar we weten 

uit eigen waarneming dat in de binnenkamers van instellingen die de belangen 

van boterhandelaren en aanverwante beroepsgroepen behartigen, in een nabij 

verleden een grote mate van schuchterheid aangetroffen kon worden als het aan-

prijzen van boter aan de orde kwam. Zó beducht was men uitgekreten te worden 

voor belager van de volksgezondheid. Niet dan met de grootste omzichtigheid en 

terughoudendheid wat gezondheidsclaims betreft, is men na verloop van tijd weer 

wat reclame gaan maken voor echte boter. We hebben echter de indruk dat de 

makers van zogenaamde dieetmargarines verreweg aan het langste eind hebben 

getrokken in de strijd om de gunst van de consument. Er kwamen technologisch 
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zeer knappe producten op de markt, halvarine en aanverwanten, waarin twee zo 

onaanhankelijk jegens elkaar staande componenten als vet en water in bekwaam 

evenwicht zijn gebracht met het accent op het aandeel van water. De consument 

kon dus minder vette margarine kopen, die gevat in veelal als gezellig omschreven 

kuipjes gretig afname vond.

De zuivelindustrie bleef niet achter. Ziende dat de consument diksmerend toch 

weinig vet wilde gebruiken en bovendien ook eigenlijk niet minder wilde eten, 

besloot men daaraan tegemoet te komen. Ook bij de zuivelindustrie is de klant 

koning. De boter was – in zijn verschansing van beschermende maatregelen – 

onaantastbaar. Maar de melk gedoogde wel enig ingrijpen. Drinkmelk werd ver-

krijgbaar gesteld met verschillende gehalten aan vet. Aan bepaalde melkproduc-

ten werd het door de margarine-industrie als een wondermiddel onder onze aan-

dacht gebrachte linolzuur toegevoegd. Er wordt alom braaf meegezongen in de 

toonzetting die door de margarineproducenten is aangeheven. We wagen ons niet 

aan een uitspraak over de wijsheid van dit meezingen. Had men dan maar moeten 

afzien van deze dienstverlening aan de consument? Was het beter geweest te stre-

ven naar een duidelijk afgetekend eigen gezicht, waarvan je bij wijze van spreken 

het puur natuur zou kunnen afscheppen?

We weten het niet. We nemen slechts waar dat het tot eind  heeft moeten 

duren eer een vooraanstaand medicus zijn stem durfde te verheffen tegen de 

angstaanjagende voorlichting die uit de hoek van de margarine-industrie en 

bepaalde door haar gesteunde instellingen, zoals de Hartstichting, op het Neder-

landse volk wordt gericht.

De cardioloog prof. dr. F. Meijler verzette zich in krachtige taal tegen de heersende 

tendens zoveel gevaren aan voedsel te onderkennen, dat de gevoelige consument 

elke hap in de keel bleef steken. Kort voor de kerstdagen wekte hij de mensen op 
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met een gerust hart te eten en zich niet te laten intimideren. In april  nam het 

Duitse weekblad Der Spiegel niet mis te verstane uitspraken van hem op in een 

artikel dat de gezondheidsaanspraken van de margarine op de tocht zette. Hij 

gewaagde van een margarinemaffia die van leer trekt tegen de koe.

Er is bij de gewraakte margarineuze voorlichting steeds sprake van verlaging van 

het cholesterolgehalte van het bloed. Dat mag niet te hoog zijn, als we ons hart en 

onze vaten tenminste liefhebben. Ook andere voedingsmiddelen dan die welke 

de zuivel ons levert, worden in verband hiermee door deze voorlichting op het 

strafbankje geplaatst. Een van de oorzaken van het dalende gebruik van eieren is 

hierin gelegen. Uit onderzoekingen is gebleken dat menigeen die minder eieren 

is gaan eten of het ei zelfs geheel van tafel heeft gebannen, daartoe is gekomen 

om gezondheidsredenen. Bureau Lagendijk stelde in  vast dat twintig pro-

cent van de ondervraagden zei met eieren gestopt te zijn op doktersadvies, het 

ei ongezond te vinden, in verband met cholesterol geen ei meer te eten etcetera. 

Met de stelling ’Men moet voorzichtig zijn met eieren in verband met hart- en 

vaatziekten’ was  procent het helemaal eens,  procent gedeeltelijk eens en 

slechts  procent was het helemaal niet eens met deze stelling.

Enfin, het eten van eieren neemt dus af. Het behoeft geen betoog dat het Product-

schap voor Pluimvee en Eieren daarmee niet in zijn schik is. Temeer niet, omdat 

het verband tussen voedselgebruik en cholesterolgehalte van het bloed slechts 

gering is. Vandaar dat de heer J.L. Mellema¹⁹, voorzitter van dit schap, in een stuk 

op poten protesteerde, toen het blad Heart Magazine van de Hartstichting (oplage 

, miljoen) adviseerde om maar helemaal geen eieren meer te eten, omdat daar-

door het cholesterolgehalte in het bloed te hoog wordt. De heer Mellema trof 

het, dat de medische medewerkers van twee dagbladen (Algemeen Dagblad en 

 Jur Mellema (), Tweede Kamerlid voor de Christelijk-Historische Unie (-). 
Daarna productschapsvoorzitter (-).
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Het Parool) hem bijvielen. We kunnen ons desondanks niet ontveinzen dat we het 

gevoel hebben dat de Hartstichting weer wat punten heeft gescoord. Bij zulke 

gelegenheden is de door schade en schande wijs geworden consument vaak van 

mening dat er geen rook is zonder vuur en in dit geval: geen ei zonder cholesterol. 

De publiciteitskaravaan trekt verder door etend Nederland hier een tafel omver-

werpend, daar tegen de stoel van een tevreden eter schoppend, ginds met vrees-

wekkende gebaren een gezelschap gourmets de eetlust ontnemend.

Waar moet dat nou eigenlijk naartoe, vragen we ons af. Sluiten wij, om professor 

De Wijn nog eens in herinnering te roepen, de ogen voor de goede weg? Wat is die 

goede weg dan wel?

Hautvast en Hermus, geleerden verbonden aan respectievelijk de vakgroep huma-

ne voeding van de landbouwhogeschool te Wageningen en het Centraal Instituut 

Voedingsonderzoek CIVO-TNO te Zeist, zetten in het Nederlands Tijdschrift voor 

Geneeskunde (nr. , ) uiteen waar het naartoe moet. De aanbevolen voeding 

welke gemeengoed zou moeten zijn in het jaar , schrijven zij, moet niet alleen 

betekenis hebben voor de preventie van hart- en vaatziekten – thans de belang-

rijkste doodsoorzaak – ze moet tevens preventief de meest geschikte voeding zijn 

voor de preventie van obesitas, cariës, diabetes, kanker en andere welvaartsziek-

ten. Het moet dus een in alle opzichten prudente, wijze, oordeelkundige voeding 

zijn.

Het tweetal komt vervolgens tot een reeks aanbevelingen. De energieopname die 

bij velen te hoog is, moet teruggedrongen worden. Het vetgebruik dient te wor-

den verminderd; het moet beperkt worden tot ongeveer eenderde van de totale 

hoeveelheid calorieën. Een vermindering van het gebruik van dierlijke producten 

ten gunste van plantaardige. De koolhydraten moeten bij voorkeur afkomstig zijn 
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van volkorenproducten en van peulvruchten en voor een zo gering mogelijk deel 

van suiker. Per dag dient de cholesterolopneming per persoon niet hoger te zijn 

dan  tot  mg. Een gematigd gebruik van zout moet nagestreefd worden. 

Voedingsvezels dient men te betrekken uit grove graanproducten, peulvruchten 

en uit een ruim gebruik van groenten en fruit. De beide geleerden maken hierbij 

gebruik van aanbevelingen van de Commissie Voedingsnormen van de Voedings-

raad. Ze komen vervolgens tot het volgende aanbevolen voedingspatroon:

Dierlijke eiwitten  à  procent (thans  procent), plantaardige eiwitten  à  pro-

cent (thans  procent), verzadigde vetten  procent (thans  procent), enkel-

voudig onverzadigde vetten  procent (thans  procent), meervoudig onverza-

digde vetten  procent (thans  procent), wat de koolhydraten betreft  procent 

mono- en disacchariden (thans  procent) en  procent polysacchariden (thans 

 procent). Deze cijfers hebben alle betrekking op het energiepercentage. Voorts 

bevelen ze  mg cholesterol aan. Voor alcohol worden geen hoeveelheden aan-

bevolen. Wel tekenen ze aan dat vier of meer consumpties per dag gezondheids-

risico’s geven. Ten aanzien van zout schrijven zij dat op een vermindering tot 

beneden zes gram per dag wordt gemikt.

„Het aanbevolen voedingspatroon kan”, aldus Hautvast en Hermus, „volgens de 

huidige wetenschappelijke kennis beschouwd worden als verstandige voeding.”  

Zij vinden dat hun zojuist geciteerde richtgetallen in een bepaald jaar, het jaar 

, bereikt moeten zijn, of tenminste redelijkerwijs benaderd moeten zijn. Zij 

pleiten voor een Nederlands voedsel- en voedingsbeleid, dat op korte termijn 

door de Nederlandse overheid geformuleerd moet worden. Daarin zal extra aan-

dacht geschonken moeten worden aan:

– onderzoek naar de kwaliteit van voedsel, vooral toxicologisch onderzoek op  

toegevoegde stoffen;
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– intensivering van voedingsonderricht en voedingsvoorlichting;

– doeltreffende, in fasen in te voeren etikettering van alle voedselproducten;

– het regelmatig meten van het voedselverbruik en de voedingstoestand;

– onderzoek bevorderen naar onder andere relatief goedkope en snelle methoden 

voor het meten van voedselverbruik en voedingstoestand, alsmede fundamenteel 

onderzoek verrichten naar de voedingsfactoren die de huidige gezondheidsvraag-

stukken veroorzaken.

Het schijnt dat Hautvast en Hermus niet tot het dovemansoor hebben gesproken. 

In een voetnoot geven zij al blijk van voorzichtige verheugenis met de instelling 

van de Directie Voedings- en Kwaliteitsaangelegenheden bij het Ministerie van 

Landbouw en Visserij. En de minister van Volksgezondheid, de heer Ginjaar²⁰, zei 

in een toespraak tot het congres van de Koninklijke Maatschappij tot bevordering 

der Geneeskunst in oktober : „Er dient in Nederland een voedingsbeleid te 

zijn. (...) Voor een dergelijk beleid is een beleidsplan nodig, waarin huidige en toe-

komstige maatregelen integraal worden samengevat.”

Minister Ginjaar bleek van mening dat voorlichting en opvoeding krachtig moeten 

worden bevorderd. Maar hij vindt dat niet voldoende. „Zelfs indien er indicaties 

zijn voor risicofactoren in zijn gezondheid is de burger in het algemeen nauwelijks 

en vaak slechts tijdelijk bereid zijn gewoonten in verstandiger richting om te bui-

gen.” De minister vindt, dat het deze tot onverstandig handelen geneigde burger 

gemakkelijker moet worden gemaakt wèl verstandig te zijn. Hij vindt daartoe een 

goede ingrediënten- en voedingswaardedeclaratie op het etiket van levensmidde-

len een eerste en minimumvereiste. De consument die bewust naar een gezonde-

re samenstelling van zijn levensmiddelenpakket streeft, kan met behulp daarvan 

tot een juiste keus geraken. Daarom zouden volgens de minister de maatregelen 

 Leendert Ginjaar (-), was voor de VVD minister van Volksgezondheid en Milieu 
in het kabinet-Van Agt I  (-).
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die daartoe thans in voorbereiding zijn niet op weerstanden van het bedrijfsleven 

mogen stuiten.

Ongemeen boeiend was ook deze passage uit zijn toespraak: „Ik denk ook dat de 

overheid meer en dwingender invloed op de samenstelling van de voeding moet 

kunnen uitoefenen. Er zijn te grote bedragen gemoeid met de bestrijding van de 

gevolgen van de welvaart dan dat hier een onbeperkte vrijheid van produceren en 

aanprijzen nog verantwoord mag worden geacht. Vanuit de zorg voor de gezond-

heid dienen mijns inziens dan ook randvoorwaarden te worden gesteld. Zonder 

maatregelen valt te vrezen dat in het licht van het huidige voedselproductie-

patroon en de ermee samenhangende verkoopbevordering een afglijden naar  

nog ongunstiger voedingspakketten niet onwaarschijnlijk is. Het is dan ook vol-

komen begrijpelijk en terecht dat voedingsdeskundigen de stormbal hijsen. Zij 

vinden mij aan hun zijde. 

Voor de geloofwaardigheid van het beleid en de daarop aansluitende voorlichting 

is het van groot belang dat de wetenschappelijke basis, waarop de aanbevelingen 

berusten, een stevige is. Niets is funester voor het beleid dan wanneer gezagheb-

bende instanties tegenstrijdige adviezen geven. Eenheid in de boodschap is dwin-

gende noodzaak. Het is van belang dat de adviezen van Voedingsraad en Gezond-

heidsraad een zo breed mogelijk draagvlak genieten. Maar laten wij ook bedenken, 

dat indien wij een volledige, sluitende wetenschappelijke onderbouwing wensen, 

wij nooit tot het gewenste beleid zullen komen.” 

Tot zover minister Ginjaar.

Mogen we uit deze geluiden afleiden dat het menens wordt? Moeten we verwach-

ten dat vader staat zich heel druk gaat bemoeien met wat er op ons etensbordje 

BoekAlfred-hoofdstuk6.indd   106 20-08-2013   17:48:22



107

D
E

 W
E

G

komt? Je bent geneigd die conclusie te trekken. Het moet een bevredigend voor-

uitzicht zijn voor de mensen van het vak, de voedingsdeskundigen, die eindelijk 

eens dat nukkige, koppige etersvolk in de juiste banen gedwongen zien. De smalle 

weg op, niet langer voor het vaderland weg etend en drinkend, maar voortploe-

terend in het spoor dat de pioniers van de reformwinkels, de biodynamici en de 

afslankclubs gebaand hebben.

Wij zijn er persoonlijk echter nog niet zeker van dat wij die ontwikkeling toejui-

chen. Het is geruststellend als erop wordt toegezien dat er geen gevaarlijke stof-

fen in de levensmiddelen zitten die we aanschaffen. Maar moeten we zo ver gaan 

dat ons zelfs de kans om onverstandig te eten ontnomen wordt?

Daarover zullen we thans niet gaan filosoferen. We zetten er een streep onder. We 

hebben rondgekeken in, gelezen over, geluisterd naar de boeiende wereld van ons 

voedsel en de mensen die zich met ons dagelijks brood in de ruimste zin van dit 

begrip bezig houden. In dit boekje hebben we gepoogd de lijnen te volgen die de 

mensheid volgde om van ‘net genoeg’ te komen tot ‘ruim voldoende’ en vandaar 

tot ‘meer variatie, gezond, lekker’. Voeding, zo blijkt, is heel veel meer dan het rati-

oneel opnemen van stoffen die voor de instandhouding van het lichaam zorgen.

Een rijk scala van onuitgesproken wensen en verlangens wordt door de mens 

op zijn voeding geprojecteerd. Er zal door gezaghebbende instanties in de toe-

komst scherper gelet worden op de uiterlijke kwaliteit van levensmiddelen; er zal 

scherper gelet worden op de variatie aan smaak; er zal scherper gelet worden op 

de afwezigheid van stoffen die onze gezondheid kunnen schaden; er zal scher-

per gelet worden op de bijdrage die een voedingsmiddel aan onze gezondheid 

kan leveren. Desondanks zal de consument niet tevreden zijn. Want geen macht 

ter wereld is in staat de dromen te bevredigen die ons, terwijl we aan het fornuis 

staan of achter ons bordje zitten, door de geest zweven.
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EET,
DRINKT
EN DENKT...

A l f r e d  v a n  D i j k

Eet, drinkt en denkt dat God het schenkt
(Tekst op menu van café-restaurant Den Boogerd te Zaltbommel)

Alfred van Dijk (-) was bijna dertig jaar verbonden aan 

de Stichting Public Relations Land- en Tuinbouw. Hij is auteur 

van diverse boeken en tal van publicaties over de wereld van de 

land- en tuinbouw, waaronder vele columns en verhalen in het 

veel gelezen en geprezen blad NU en in het onderwijsblad 

Het Kleine Loo.

Eet, drinkt en denkt... is geschreven in /. Het is een his-

torische wandeling door de wonderbaarlijke wereld van voedsel 

produceren en voedsel consumeren. Het boek is een  

intrigerende schets van ontwikkeling en verandering in produc-

tie, consumptie, bereiding en eetpatroon door de eeuwen heen. 

Naarmate de welvaart groeit, nemen de wensen en eisen toe. 

Evenals de onvrede, aldus de observatie van de waar nemer.  

Een goedgevulde maag alleen is niet meer goed genoeg.
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