
WARREN BELASCO
Over voedsel en de toekomst van de mensheid

Onze media staan bol van de berichten over eten. Meestal betreft het 

besprekingen van restaurants of waarderingen van de jongste eettrends. 

Regelmatig krijgen we echter te maken met berichten die ons onrustig 

maken...

[ Daniëlle De Vooght 1

& Peter Scholliers 2
 ]

Honger, ver weg van ons, zorgt voor onrust, 

en we zijn gaarne bereid geld te storten om 

het overzeese leed te verzachten. Wat echter 

ook voor onrust zorgt en akelig kort bij ons 

staat, zijn berichten over groeihormonen in 

runderen 3, N. Geyrhalters gelauwerde film 

over de griezelig efficiënte wijze waarop 

onze voedingsketen functioneert (Our 

Daily Bread, 2005), of de vraag of genetisch 

gemanipuleerd voedsel (Frankenfood) scha-

delijk is voor onze gezondheid en het milieu. 

Nog korter bij onze dagelijkse realiteit zijn 

de vele veranderingen die we ondervinden 

bij het winkelen, koken en eten: aardbeien 

het hele jaar door, zes soorten voorverpakte 

sla, diepgevroren volledige maaltijden, ver-

rijkt bronwater, ‘ongekende’ groentes,...

FOOD HISTORY

De Franse socioloog Claude Fischler meent dat voeding ons maakt 

tot wie en wat we zijn. Hij betreurt dan ook al die veranderingen, 

omdat deze leiden tot onzekerheid en ongemak: we verliezen 

onze ‘voedselzekerheden’, en dus verliezen we onszelf. Onze 

hang naar zogenaamd authentieke voeding, regionale gerechten, 

grootmoeders keuken, de gewaarmerkte origine (de fameuze 

appellation contrôlée) of de slowfoodbeweging kan een antwoord 

zijn op de stijgende onzekerheid.

Wetenschappers debatteren al 

lang over de kwantiteit en kwa- 

liteit van voeding. Twee 

kampen komen boven water: 

de optimisten, die wijzen op het 

terugdringen van de honger 

(buiten de ramp in Afrika) en 

op de almaar toenemende 

verrijking van de voeding in de 

wereld op het vlak van variëteit, 

dierlijke producten en calo- 

rieën enerzijds; de pessimisten, 

die deze verbeteringen niet 

negeren, ze echter niet als 

duurzaam beschouwen en vooral de nadruk 

leggen op de ecologische vloek en de 

verzuring en vermesting van water, grond en 

lucht (voor de komende eeuwen) anderzijds. 

Zachte wetenschappers hebben maar een 

klein stemmetje in dit debat en historici 

lijken helemaal afwezig. Nu en dan doen 

deze laatsten echter een duit in het zakje. 

Bijvoorbeeld, in 2006 stelde een Vlaamse 

ploeg van ingenieurs en historici een 

rapport op over de ecologische kost van de 

productie en consumptie van brood sedert 

1800. Talloze veranderingen in de landbouw 

(mechanisering, kunstmeststoffen,...), in het 

maal- en bakproces (machines, energie-

bronnen), in het transport (overzeese handel, 

bakkersfietsen,...) en in de consumptie (gedaald broodverbruik 

vanaf het tweede kwart van de 20e eeuw) hebben de ecolo- 

gische evolutie van dit productsysteem bepaald. We zijn 

vandaag in staat brood te produceren op een meer ecologisch 

verantwoorde wijze dan pakweg vijftig jaar geleden. Bovendien 

werd het duidelijk dat een duurzame ontwikkeling meer inhoudt 

dan een gunstig ecologisch profiel. Er is namelijk ook een positieve 

sociale en economische ontwikkeling nodig en deze begon in 

België pas voorzichtig in het laatste kwart van de 20e eeuw. Met 

andere woorden, de historische kijk brengt aan het licht dat het 

debat tussen optimisten en pessimisten vreselijk complex is en 

genuanceerd moet worden 

gevoerd. 

MEALS TO COME 

In de winter van 2006 gebeurde 

er iets bijzonders, waardoor 

de inbreng van historici in het 

debat over de ‘technologisering’ 

van de voedselketen serieus aan 

gewicht won: de Amerikaanse 

historicus Warren Belasco publi-

ceerde Meals to Come: A History 

of the Future of Food 4. Belasco 

wendt historische kennis aan om 

komende ontwikkelingen aan 
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Warren Belasco

te geven, iets wat historici niet gauw doen. 

Hij kijkt twee eeuwen achterom, en gaat na 

wat sedert het einde van de 18e eeuw werd 

gedacht en geschreven over bevolkingsgroei, 

scheikundige bemesting, veredeling van 

soorten groente, internationale handel, infla- 

tie, oorlog en zo veel meer. Dat viel in de 

smaak, en onder meer de New York Times 

besteedde ruim aandacht aan dit boek.5

Warren Belasco is niet aan zijn proefstuk toe. 

In 1979 publiceerde hij een boek over het 

toerisme in de USA, Americans on the Road, 

1910-1945.6 In 1989 liet hij Appetite for Change 7 

op de wereld los (met het neologisme ‘countercuisine’ en de idee 

van de commercialisering van alternatieve voedingswijzen). 

In 2001 bundelde hij – samen met Ph. Scranton – Food Nations: 

Selling Taste in Consumer Societies, een verzameling artikelen over 

de rol van voedsel en gerechten bij de vorming van identiteit 

(lokaal, nationaal, klassengebonden, mannelijk of vrouwelijk, 

leeftijdscategorieën,...).8 Belasco studeerde geschiedenis en be-

haalde zijn doctoraat aan de University of Michigan. Hij is momen-

teel professor American Studies aan de University of Maryland, 

Baltimore. Hij is sinds 2003 de hoofdredacteur van het tijdschrift 

Food, Culture & Society: an International Journal of Multidisciplinary 

Research, en werkt momenteel aan een boek met de mysterieuze 

titel Food, the Key Concepts. Zonder overdrijven is Belasco de 

coming man in de wereld van de Amerikaanse voedingsgeschied-

schrijving.

Meals to Come laat zich in met de oeroude fascinatie van de mens 

voor technologie, die als een rode draad door de geschiedenis 

van de mensheid en haar voedselvoorziening loopt. Die interesse 

begon bij de controle van het vuur en dus bij het koken. Na vuur 

kwam landbouw, bemesting, transport, verpakking, inzouten, 

wecken, invriezen, microgolven,…  Even oud is de angst die ge-

paard gaat met al die technologische toepassingen. Belasco kijkt 

niet naar elke technologische verandering van de voedselketen, 

maar start bij Thomas Malthus en diens visie op de spanning 

tussen landbouw en bevolking. Rond 1800 ging een, nog steeds 

actueel, debat van start: is de ‘vooruitgang’ van de landbouw in 

staat de toename van de wereldbevolking te blijven dragen? Zo 

ja, tegen welke prijs? Zo nee, hoe lossen we dan het gigantische 

probleem van bevolkingsbeperking op?

In het eerste deel van zijn boek, ‘Debating the Future of Food’ 

gaat Belasco na wat de marges waren van de voedselveiligheid 

in het verleden. Het Engels maakt het onderscheid tussen food 

security (wat slaat op kwantiteit) en food safety (wat met kwaliteit 

te maken heeft), en dit geeft treffend weer wat dit deel brengt, 

namelijk hoe sinds 1800 wordt gedacht over honger, tekorten, 

bevoorrading, fraude en kwaliteit van voedsel. Het tweede deel 

van het boek gaat de sciencefictiontoer op (‘Speculative Fiction’), 

met aandacht voor utopieën en rampscenario’s over voeding. Dat 

levert lectuur op waar de hedendaagse lezer 

bij kan glimlachen, maar waar hij/zij vooral 

zichzelf in kan herkennen (onzekerheid, 

bewondering). In het derde deel, ‘Things 

to Come’, schetst Belasco ten slotte drie 

mogelijke scenario’s voor onze (voedsel)toe- 

komst. ‘We’ hebben gekozen voor de almaar 

groter wordende taart (the bigger pie, in 

Belasco’s woorden), wat gepaard ging met 

stijgende productiviteit via meer machines, 

meststof, teeltselectie; kortom uitbuiting 

van water, grond en lucht. Die keuze liet toe 

een almaar groeiende wereldbevolking te 

voeden met almaar ‘betere’ voeding (lees: 

dierlijk voedsel). We kunnen die weg blijven opgaan en hopen dat 

er geen ecologische ramp volgt. Er zijn echter twee alternatieven. 

Eén, Malthus’ voorstel om het aantal eters onder controle te 

houden (fewer forks), waarbij de ecologie en de gezonde voeding 

worden benadrukt. Dat gaat natuurlijk ten koste van het aantal 

consumenten (denk hierbij aan het Chinese éénkindbeleid). 

Twee, de verandering van onze (westerse) eetgewoonten (better 

table manners). Hoe dat moet gebeuren en welke weg Belasco wil 

opgaan, verklappen we hier niet. Leest u daarvoor het boek, of 

beter, kom naar de auteur luisteren en met hem debatteren. Hij zal 

niet alleen (uitgebreid) praten in de vierde Masterclass van FOST en 

VCV (na, dat mag even onderstreept, Claude Fischler, Alessandro 

Stanziani en Alan Warde in voorbije jaren), maar ook (kort) getuigen 

in een vergadering van de Europese Commissie, die zijn expertise 

bijzonder op prijs stelt. ■
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MASTERCLASS WARREN BELASCO PRAKTISCH

Inschrijving voor 16 april 2007 (via fost@vub.ac.be).
vrijdag 20 april 2007 | 14.00-18.00 uur

Lokaal 5C402, Gebouw C, Letteren en Wijsbegeerte, 
Vrije Universiteit Brussel,  Pleinlaan 2, 1050 Brussel

Meer info via: fost@vub.ac.be en info@vcv.be.

De ontmoeting van twee groentes: de organische 

en de gemanipuleerde wortel: ‘realiteit’ in de USA...


