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ons eten van mac van dinther

Mooie reisverhalen uit voedingsland

Hans Dagevos, Lei Wageningen Universiteit

In mijn eigen werk heb ik het herhaaldelijk over de grote paradox 
in de wereld van voedsel: terwijl we op ongekende wijze omringd 
worden door een keur aan voedselproducten zijn we tegelijkertijd 
nog nooit zo vervreemd geraakt van ons eten. Het is de fascinatie 
voor deze paradox die Volkskrant-journalist Mac van Dinther heeft 
aangezet om een reis door voedingsland te maken om op zoek te 
gaan naar verhalen over wat er op ons bord ligt. Van Dinthers 
odyssee is een ode aan ons eten geworden.
   
In tegenstelling tot zijn wekelijkse culinaire berichten in Volkskrant 
Magazine die gaan over wat hij voor (on)smakelijks in restaurants 
geserveerd krijgt, gaat het in het belangrijkste deel van Ons eten vooral 
om de wereld achter het bord. Mac van Dinther trekt – letterlijk – het 
veld en het (buiten)land in om in contact te komen met die wereld en 
de mensen die erin werken. De lezer van Ons eten krijgt gevarieerde 
en persoonlijke inkijkjes in hedendaagse voedselproductiepraktijken. 
Tomaat, aardappel, sla, varken en yoghurt zijn de producten die cen-
traal staan. 

Veranderingen, frustraties, dilemma’s De speurtoch-
ten die Van Dinther gedurende perioden in 2008 en 2009 heeft onder-
nomen, voeren van tomatenland tot varkenshok, van de grootste naar 
de kleinste soepfabriek, van de kleinste chipsmaker (200 kilo chips 
per uur) naar de grootste frietfabriek (11.000 ton per week) van Ne-
derland, van biologische akkerbouwers en varkensboeren naar de kan-
toren van grote concerns. Van Dinther weet een band op te bouwen 
met meerdere agrariërs die hij bezoekt. Bij een aantal komt hij diverse 
keren terug. Flink wat bakjes koffie worden gedronken in de keuken – 
‘het epicentrum van de boerderij’. 
De journalist Van Dinther weet in zijn reisreportages mooie korte zin-
netjes uit de mond van zijn gesprekspartners op te tekenen: ‘soep ver-
broedert’, ‘dit veld heeft potentie’, ‘friet is een verdringingsmarkt’ of 
‘vlees is een vat vol problemen’. Alleraardigst is ook te vernemen van 
een soepmaker die al een half mensenleven soep maakt en niet van 
tomatensoep houdt, van een varkensboer die de slachterij mijdt en 
van een biologische melkveehouder die zelf weinig biologisch eet. Dit 
maakt Van Dinthers informanten des te menselijker.

Veel veranderingen, frustraties en dilemma’s van de moderne voedsel-
wereld komen voorbij. Zo staat Van Dinther regelmatig stil bij de prij-
zen die boeren voor hun producten krijgen en in schril contrast kun-
nen staan met de prijzen die consumenten er uiteindelijk voor betalen 
in de supermarkt. Van Dinther is geen diepgraver: hij schetst de pro-
blematiek zonder met doorwrochte analyses en antwoorden te willen 
komen. Ook andere thema’s in voedingsland zoals stoppende boeren, 
seizoensarbeiders, internationalisering van de voedselmarkt, schaal-
vergroting, subsidies of de teloorgang van groenteveilingen en sei-
zoensgroenten, worden lichtjes getoucheerd.

romantiek Vs. modern De kracht van Ons eten ligt er bovenal 
in dat Van Dinther beschrijft dat de mensen die ons eten maken, ver-
handelen en aanbieden dat in vele gevallen met veel liefde, vakman-
schap en trots doen. Eten is passie. Dit raakt direct ook een gevoelige 
snaar bij Van Dinther zelf, die op zijn best is als hij gloedvol over eten 
kan schrijven. Zijn romantic soul toont zich bijvoorbeeld als Van Din-
ther memoreert aan een mooie avond samen met Ada, ‘zijn’ biologi-
sche varken, waarbij hij ‘uitkijkend over het maïsveld achter de stal 
een sigaar rookt terwijl zij knabbelt aan het gras dat over de rand uit-
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steekt.’ Of in de lyrische woorden die Van Dinther kiest als hij de nieu-
we aardappelen (‘de gouden eieren’) op de transportband ziet rollen 
waarbij ‘zwarte zandkorrels nog kleven aan het schilferige huidje dat 
teer is als rijstpapier’. En Van Dinther zwijmelt als hij zijn blik laat 
dwalen over een veld sla: ‘de kropjes staan in keurige rijen, het malse 
blad sappig en uitnodigend, wulps en onschuldig als maagden.’
De romantiek moet wedijveren met de harde werkelijkheid van de mo-
derne voedselproductie. Van Dinther maakt kennis met hightech GPS-
systemen, volautomatische melkrobots en enorme hakselmachines. 
Hij wordt ermee geconfronteerd dat in de wereld van voedselproduc-
tie groter en sneller kernwoorden zijn. Per week verlaten er 3,8 miljoen 
zakjes en bakjes groenten en fruit de inpakfabriek van Albert Heijn in 
Warmenhuizen. Per jaar wordt er door FrieslandCampina, ’s werelds 
grootste zuivelcoöperatie, een oceaan van 12 miljard liter melk ver-
werkt. Een biggetje van 1,3 kilo bij geboorte groeit in zes maanden tijd 
naar een slachtrijp varken van 130 kilo.

recepten  De laatste 100 bladzijden van Ons eten zijn gereser-
veerd voor recepten met tomaat, aardappel, sla, varken en yoghurt. 
Het bloed kruipt toch waar het niet gaan kan bij culinair journalist Van 
Dinther. Hoe smakelijk de gerechten en hoe uitmuntend de bijbeho-

rende foto’s van Tony Le Duc ook mogen zijn, dit deel met recepten 
doet Ons eten op twee gedachten hinken. Het receptendeel combi-
neert naar mijn smaak niet zo lekker met Van Dinthers reisverslagen 
omdat de stijlbreuk te groot is. Maar goed, over smaak valt altijd te 
twisten. Dat geldt eveneens voor de ondertitel ‘Het ware verhaal van 
de Nederlandse maaltijd’, die ik nogal opgeblazen vind. Ik had de 
voorkeur gegeven aan iets dergelijks als ‘Reisverhalen uit voedings-
land’. En mooie verhalen zijn het die Van Dinther heeft geboekstaafd 
in het door uitgeverij Minestrone fraai vormgegeven Ons eten. 

Mac van Dinther en Tony Le Duc, Ons eten: Het ware verhaal van de  
Nederlandse maaltijd. Antwerpen: Culinaire uitgeverij Minestrone, 2011, 
336 pp. ISBN: 987-94-90028-32-9. Verkoopprijs: 35 euro.
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