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Alledaagse Arabieren
Journaliste, programmamaakster en vertaal-
ster Hassnae Bouazza wil met haar boek wes-
terse vooroordelen over Arabieren bijstellen.
In Arabieren kijken voert ze mensen op met
universele verlangens en gevoelens, mensen
van vlees en bloed. Ze schetst de alledaagse
werkelijkheid in de regio aan de hand van
films, muziek, tv-series en talloze gesprekken.
Haar uitgangspunt is dat traditie en
islam allesbepalend lijken, terwijl in
werkelijkheid de bewoners doen wat
hen uitkomt.

midden-oosten & engagement /
Zo 3 maart 15 uur / Blauwe Zaal

hassnae Bouazza, Arabieren kijken,
2013, Ambo Anthos, 256 p., 18,95 euro.

Onze identiteit
Paul Verhaeghe onderzoekt de relatie tussen
de maakbare samenleving en onze identiteit.
En opnieuw raakt hij een erg gevoelige maat-
schappelijke snaar. “Door onze leefwereld een
riskant experiment met mensen te noemen,
waar we met zijn allen in ‘gevangen’ zitten,
schudt Verhaeghe je dooreen. En dat is
onaangenaam. Maar het is natuurlijk
wat psychoanalytici altijd al gedaan
hebben”, aldus Barbara Debusschere in
De Morgen.

Geluk / Zo 3 maart 16.30 uur /
Blauwe Zaal

paul Verhaeghe, Identiteit, 2012,
De Bezige Bij, 256 p., 19,90 euro.

Hedendaags geluk
“Dit boek mag u vooral niet op de trein lezen.
Ik heb dat wel gedaan, met als resultaat dat
medereizigers mij bekeken als een halve gare
omdat ik om de zoveel minuten in een lach
schoot, en één keer zelfs de slappe lach kreeg.
Michael Foley beheerst de zeldzame kunst om
een zwaar op de hand liggend onderwerp
(hedendaags geluk) scheermesscherp te
ontleden én tezelfdertijd te larderen met
humor van de bovenste plank”, aldus
Paul Verhaeghe op zijn website.

Geluk / Zo 3 maart 16.30 uur /
Blauwe Zaal

michael Foley, Absurde overvloed,
2012, Atlas Contact, 319 p., 24,95 euro.

Economie zonder groei
De Britse professor Tim Jackson schotelt ons
een nieuw economisch model voor dat ecolo-
gische investeringen en een groene diensten-
economie combineert. “Het consumentisme
zit in de mensen. Spullen zijn niet alleen maar
spullen, ze vormen een verlengstuk van onze
identiteit. Onze huizen, auto’s, fietsen, kleren,
boeken en meubels vormen ons verlengde
zelf. Het is emotioneel: we voelen rouw als ze
ons ontnomen worden”, aldus Tim
Jackson in de Volkskrant.

Welvaart zonder groei / Za 2 maart
20 uur / Blauwe Zaal

tim Jackson, Welvaart zonder
groei. Economie voor een eindige
planeet, 2010, Jan Van Arkel, 280 p.,
17,95 euro.

Grote Depressie
De wereldeconomie staat in brand, de wel-
vaartsstaat ter discussie. Daarom grijpt Johan
Van Overtveldt terug naar denkers die onze
wereld hebben gevormd, zoals Milton
Friedman, samen met zijn tegenhanger John
Maynard Keynes de belangrijkste econoom
van de 20ste eeuw. Van Overtveldt beschrijft
met verve de economische geschiedenis van
de afgelopen eeuw aan de hand van leven en
werk van Friedman. Zijn klassiek geworden
analyse van de Grote Depressie vormt
een inspiratiebron bij het aanpakken
van de huidige crisis.

Vrije markt, democratie & verzet /
Za 2 maart 15 uur / theaterstudio

Johan Van overtveldt, Red de vrije
markt, 2012, De Bezige Bij
Antwerpen, 19,95 euro.

Opgefokt gedrag
“We kunnen er niet onderuit: we beleven
emotionele tijden. Waar men ook kijkt, com-
motie is de norm, intensiteit de vorm.” Zo
begint de essaybundel van Stefan Hertmans,
waarin hij ons opgefokte gedrag fileert inzake
seksualiteit, kunst en literatuur. “Het is heer-
lijk toeven in de gedachten van de meester-
essayist. Zijn heldere taal windt je om de vin-
gers. Zijn lenige zinnen pakken je in. Zijn
schaamteloze rechtlijnigheid verfrist de geest.
Maar tegelijk is het een boek dat je een rake
stomp in de maag verkoopt”, aldus Ilse
Degryse in deze krant.

de eenzaamheid van
mannen / do 28 feb 20
uur / rode Zaal

stefan hertmans, De
mobilisatie van Arcadia,
2011, De Bezige Bij, 288
p., 19,90 euro.

Kracht van brieven
Ware liefde overwint alles. Dat bewijst het
tegelijk prachtige en droevige boek van
Orlando Figes. Schrijf je me? is een lichtpunt
in de inktzwarte geschiedenis van het stali-
nisme. Het boek omvat 1.500 liefdesbrieven
die Lev en Svetlana Misjtsjenko elkaar schre-
ven tijdens hun gevangenschap in de goelag.
Uniek is dat deze correspondentie ongecensu-
reerd is gebleven. Het boek vormt niet alleen
een nauwkeurige documentatie van het leven
in de goelag, maar ook een aangrijpend ver-
slag van een liefde in een onmogelijke tijd.
“Een uitmuntend én belangrijk boek”, volgens
Jan Stevens in De Morgen.

europese geschiedenis /
Za 2 maart 11.30 uur /
Blauwe Zaal

orlando Figes, Schrijf je
me?, 2012, Nieuw
Amsterdam, 368 p.,
24,95 euro.

Collectief ziek
In Borderline Times van Dirk De Wachter staat
een citaat van schrijver Arnon Grunberg: “Er
bestaan alleen patiënten. Sommige patiënten
weten zich staande te houden ten koste van
andere patiënten en die noemen we daarom
geen patiënten. Die noemen we geslaagd.” In
de psychiatrie is borderline vandaag de vaakst
gestelde diagnose. Bovendien is de lijn tussen
patiënten en niet-patiënten flinterdun. Zijn
wij collectief op weg naar ziekte en onvrede?
Psychiatrie is de spiegel van de wereld waarin
we leven. Dirk De Wachter schetst borderline
dan ook als een maatschappelijk ziektebeeld.

Lezen & hoop /
Za 2 maart 15 uur /
Blauwe Zaal

dirk de Wachter,
Borderline Times,
2012, Lannoo,
294 p.,
19,90 euro.

Hoogleraar landbouwkunde Louise O. Fresco pleit voor biotechnologisch optimisme

‘Weweten totaalniet meerwatweeten’

ijk, dit simpele broodje met
kaas, daar zit een enorm com-
plexe keten achter. Het is
wonderlijk dat dit zo makke-
lijk op ons bord belandt.”
Louise Fresco, hoogleraar aan
de Universiteit van Amster-

dam, voorziet een hapje te eten en het is met-
een een illustratie van het verhaal dat ze ver-
telt in haar magnum opus Hamburgers in het
paradijs. Fresco weet als landbouwkundige en
voormalig medewerker van het VN-voedsel-
agentschap perfect wat zelfs de meest eenvou-
dige lunch omhelst. En het is meteen de
belangrijkste boodschap in haar boek: de
moderne voedselvoorziening is een dagelijks
mirakel waar we maar beter bij stilstaan en
respect voor hebben.

soms gaat het toch ook mis, zoals nu met
het paardenvleesschandaal? Begrijpt u dat
consumenten wantrouwig zijn?
“Dat wantrouwen tegenover de voedselketen
is chronisch en iedere kleine aanleiding voedt
het. In dit geval moet je een onderscheid ma-
ken tussen de onduidelijkheid over de ingre-
diënten en de risico’s van paardenvlees op
zich. De volksgezondheid is geen moment in
gevaar geweest, integendeel, want dat vlees is
gezonder dan rund. Maar wat natuurlijk niet
kan, is fraude. Door goede controle-instanties
is fraude te voorkomen, maar niet alle landen
in Europa hebben een even goed systeem.”

sommige voedselveiligheidsagentschap-
pen zeggen dat ze niet alles kunnen bij-
houden. en er circuleren berichten dat er
meer en meer resten pesticiden in ons
voedsel zitten.
“Als het gevoel is dat iets niet klopt, dan moe-
ten we dat als realiteit aannemen. Maar tege-
lijk is ons voedsel veiliger dan ooit, ondanks
de mondialisering. Verbetering is misschien
nog mogelijk door intensiever te controleren

in risicogebieden en op risicoproducten.
Tegelijk is het gek dat de consument nul risico
eist. Wanneer we in een auto stappen, accep-
teren we dat je een risico loopt, maar niet van
voedsel. We voelen ons onzeker over de con-
trole over de voedselketen, terwijl we in de
auto nog de illusie van controle hebben. Nu,
er mogen geen pesticiden in ons voedsel zit-
ten. We moeten het onderzoek hiernaar goed
blijven monitoren.

“Ik zou het erg vinden mochten we door
bepaalde fouten in het systeem het bijzondere
van de mondialisering van de voedselketen
wegduwen. Je vertrouwt op mensen die je
helemaal niet kent aan de andere kant van de
wereld om jezelf te voeden en zelf hoef je geen
enkele moeite meer te doen. Is dat niet schit-
terend? We hebben veel fouten gemaakt, er is
te veel chemie gebruikt. Maar altijd opnieuw
stellen we bij en verbetert de situatie voor
meer mensen.”

dat we vervreemd zijn van onze voeding
vindt u wel problematisch?
“Ja, want die vervreemding voedt het wan-
trouwen en het werkt de gigantische verspil-
ling van voedsel ook in de hand. We geven
eten de waarde niet meer die het zou moeten
hebben. De snelle verstedelijking is daar een
van de oorzaken van. Voor het eerst krijg je
een generatie die opgegroeid is zonder wor-
tels op het platteland. In ontwikkelingslanden
komen er per jaar twaalf miljoen nieuwe mid-
denklassers in de steden bij. Enige kennis over
waar voedsel vandaan komt, verdampt. Eten
is permanent en in overvloed te koop in de
stad en het is goedkoop. Dat is in onze
geschiedenis uniek. Maar we zien het
niet en daarom consumeren we ach-
teloos. We eten maar wat op straat.
We grazen, snacken.”

Al die mensen die zo bezig zijn met
koken en er zelfs culinaire porno van

maken, zullen het vreemd vinden u te
horen zeggen dat we van ons voedsel zijn
vervreemd.
“O maar die culinaire porno is een onderdeel
van hetzelfde probleem. En hoewel voedsel in
de mode is, beperkt zich dat grotendeels tot
een kleine middenklasse. Bovendien gaan ze
niet realistisch om met voedsel. Het moet op
tv. Het moet status bieden. Het moet in heel
dure keukens of met exclusieve ingrediënten.
We gaan ook veel op restaurant en dan krijgt
de kok sterallures. Maar gewoon koken dat
kunnen we niet meer. Daarnaast heb je een
deel nostalgie, de mensen die zeggen: ik wil
enkel lokaal eten. Dat toont ook alleen maar
onbegrip over hoe de voedselketen in elkaar
zit. Je wil alleen lokaal eten? Wel dan ga je in
België op schorseneren moeten leven. Zelfs
met kaas komen we er niet want de koeien
hebben krachtvoer nodig en dat komt uit
Brazilië. En dan moet je de stad afschaffen.
Zelfs onze tarweproductie is in Nederland en
België niet meer voldoende om onszelf te voe-
den. Lokaal is ook niet altijd beter. Een groot
voordeel van de wereldhandel is dat hij veel
arme mensen de optie geeft om aan schaarste
te ontsnappen.”

Was u vroeger niet meer pro lokaal, bio,
slow food en vegetarisme?
“Ik heb in Italië de opkomst van slow food
meegemaakt en de merite daarvan is dat het
een bewustzijn heeft geschapen over hoe we
eten en produceren. Dat is positief. Maar het

is geen oplossing op
wereldschaal,

alleen al omdat
het zeer duur
is. Vegetarisch
ben ik zelf al
vanaf mijn
achttiende,
althans zo

veel moge-

Alle sterrenchefs en kookboeken ten spijt, zijn we totaal
vervreemd van wat we eten. Voedseldeskundige Louise O.
Fresco vlooit uit hoe dat komt. ‘Eten zal nooit meer
vanzelfsprekend zijn.’ Barbara Debusschere

‘We geven eten de waarde niet meer
die het zou moeten hebben. De snelle
verstedelijking is daar een oorzaak van’
Louise o. Fresco

Jan Stevens in 

orlando Figes, 
me?
Amsterdam, 368 p.,
24,95 euro.

europese geschiedenis /
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2013, Ambo Anthos, 256 p., 18,95 euro.
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2012, Atlas Contact, 319 p., 24,95 euro.
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Wat is nieuws?
InDe nieuwsfabriek fileert RobWijnberg de
mechanismen achter de huidige journalistiek.
“Nieuws is op verschillendemanieren ex-
treem repetitief. Ten eerste in demeest letter-
lijke zin vanhetwoord: demeeste nieuwsme-
dia praten elkaar voortdurendna.Deneiging
omnaar elkaar te kijken om te bepalenwat
nieuwswaardig is, is onder journalisten
enormsterk. Zo sterk zelfs dat het begrip ‘ac-
tueel’ in de praktijk niet zozeer betekent dat
ietsmomenteel gaande en relevant is,maar
eerder dat concurrerendemedia erover be-
richten.”

Nieuwe nieuwsmedia /
Za 2 maart 16.30 uur /
Blauwe Zaal

Rob Wijnberg,
De nieuwsfabriek,
2013, de Bezige Bij,
128 p.,
15 euro.

Pers en politiek
JorisLuyendijk liep eenmaandrond inde fasci-
nerendewereld vandeHaagsepolitiek. Jehebt
het niet vanmijmaar... is zijn verslag. “Het lijkt
wel alsof ze in eenapartebiosfeermet elkaar
leven: politici, verslaggevers,woordvoerders en
lobbyisten.Als eenantropoloog tilt Luyendijk
de stolpopvanhetBinnenhof inDenHaag in
zijn erg lezenswaardig essay.Zijn verslagblijkt
evengoedeenblikopener te zijn voordeverhou-
ding tussenpers enpolitiek indeWetstraat”,
aldusBartEeckhout inDeMorgen.

Nieuwe nieuwsmedia / Za 2 maart 16.30
uur / Blauwe Zaal
Financiële crisis / Zo 3
maart 13.30 uur / Blauwe
Zaal

Joris Luyendijk,
Je hebt het niet
van mij maar...,
2010, Podium, 112 p.,
12,50 euro.

Filosofische economie
InDe economie van goed en kwaadbekijkt
Tomás Sedlácek zijn vakgebied door een vol-
strekt nieuwebril. Voor deze jongewonder-
prof is de economie eenproduct van onze
beschaving. Zelfs hetmeest doorwrochtewis-
kundigemodel is op de keper beschouwd een
verhaal, een parabel, een poging omde
wereld op een rationelemanier te doorgron-
den. “Alsweuit deze crisiswillen geraken,
moetenwede regie uit handen van economen
halen”, zei hij daarover inDe Morgen.

Welvaart zonder groei / Za 2 maart 20
uur / Blauwe Zaal
Financiële crisis / Zo 3
maart 13.30 uur /
Blauwe Zaal

Tomás Sedlácek,
De economie van goed
en kwaad, 2012,
Scriptum, 407 p.,
29,50 euro.

Arabische Lente
Twee jaar na de revoltes in hetMidden-
Oosten enNoord-Afrikamaakt Sami Zemni
een balans op.Wiewarende drijvende krach-
ten achter de opstanden?Welke rol speelden
socialemedia, zittende aristocraten, islamis-
ten enwesterlingen?Enheeft dat protest iets
fundamenteel veranderd?Het Midden-Oosten.
The times they are a-changin’ is een standaard-
werk dat de hele regio bestrijkt, vanEgypte en
Tunesië totMarokko, Libië, Syrië, Libanon,
Palestina, Jemen, Jordanië, Irak, Bahrein en
Israël.

De Arabische Lente /
Zo 3 maart 13.30 uur /
Theaterstudio

Sami Zemni, Het
Midden-Oosten, The
times they are a-
changin’, 2013, epo, 375
p., 29,50 euro.

Hoogleraar landbouwkundeLouiseO. Fresco pleit voor biotechnologisch optimisme

‘Weweten totaalniet meerwatweeten’

lijk. Tochwijd ik eenhoofdstuk aanhet
belang van vlees omaan te gevendat vlees
bannenhet voedselprobleemniet oplost. Er
zijn goede redenen voormensen omvlees te
eten: jonge kinderen, zwangere vrouwen en
ouderemensen eten beterwat vlees omdat
het hooggeconcentreerd voedsel is vol ijzer en
mineralen. In grote delen vandewereld is
vlees een statussymbool. Bovendien etenwe
ook kaas,melk en eieren, en dat betekent
automatisch dat vlees er het bijproduct van is.
“Onlogisch is datwe zo veel vlees eten.

Volwassenenhebben genoeg aan twee keer
perweek een kleine portie. Daarom ligt de
oplossing vooral in de vervanging vandierlijk
eiwit in vleesbereidingendoor plantaardige
eiwitten zoals bonen, rijst of soja. Je zou een
derde kunnen vervangen endatmoet vooral
gebeuren in de ontwikkelingslanden,waar de
vleesconsumptie gaat exploderen. Algen,
insecten enplantaardige eiwittenmengen
met vlees zou veel opleveren.
“Tenslotte vind ikweldat officiële instanties

het goedevoorbeeldmoetengeven. Numoet ik
altijd vragennaardevegetarischeoptie opdiners
metministers. Het zouomgekeerdmoetenzijn
datdekeuzevoor vleesdeuitzondering is.”

Dus die veganisten die zeggen dat
tweederde van de landbouwgrond naar
dierlijke producten gaat en dat dat ont-
bossing en klimaatverandering aan-
zwengelt, hebben het mis?
“Die tweederde is relatief want een belang-
rijk deel ervan is niet geschikt voor andere
landbouw. Er zouden andere dieren op gra-
zen die dezelfde effecten hebben. En het
grootste deel van de soja voor veevoer
wordt ten zuiden van het Amazonewoud
verbouwd.”

We moeten de komende decennia nog
eens twee miljard monden extra voe-
den. Is er niet te weinig landbouw-
grond?
“De laatste cijfers tonen dat daar helemaal
geen probleemmee is. De grootste rela-
tieve toename in de bevolking was in de
jaren ’70 en ’80. Nu zullen we snel naar een
stabilisatie en zelfs een afname gaan. En er
is nog veel ruimte om per hectaremeer te
produceren, gewoon door de kennis die we
al hebben toe te passen. Wemoeten ook af
van demythe dat er in Afrika geen bruik-
baar land is. Dat klopt niet.”

Kan de biolandbouw helpen?
“Er is een probleemmet pesticiden en te veel
chemie. En ik ben ook geneigdnaar de bio-
winkel te gaan. Ook klopt het dat biovlees
minder antibiotica bevat. Maar daarnaast
gebruikt de biolandbouwook chemie. Als
wetenschapper kan ik het nietmooiermaken
danhet is. Biologische landbouwzonder
kunstmest heeft veelmeer landnodig dande
gangbare landbouw. Voor acht ton tarweper
hectare landheeft een bioboer dierlijkemest
nodig, gronddie omhet jaar braakmoet lig-
gen, groenbemesters... Als je dat allemaal
optelt, zijn dat niet een paar procentmaar
echt grootteordesmeer landdie ‘bio’
opslorpt.”

U bent ook niet afkerig van ggo’s als
methode voor meer ecologische land-
bouw?
“Goede boeren gebruikennu al veelminder
pesticiden enhet kannogminder. Maar een
grote uitdaging is deweerstand van gewassen.
Via klassieke veredeling stotenweop limie-
ten. Als er echt grote problemen zijnmet een
gewas endeweerstanddie nodig is zit in een
ander gewas, dan vind ikwel datwe geneti-

schemodificatiemoeten overwegen. Met de
gouden rijst is dat een succes,met het Bt-
katoen (waarbij de planten zelf insectengif aan-
maken, nvdr) in India ook. Daardoor zijn er
veelminder pesticidennodig en dat scheelt
echt in ongevallen en zelfs doden.Of neem
tomaten. Die bederven snel.Wie zou ertegen
zijn dat je eenhoudbaarheidsgen inbrengt? Er
zou veelminder verloren gaan enwe zouden
minder tomatenmoeten telen.
“De eerste ggo-toepassing vanMonsanto

heeft een groteweerstand tegen ggo’s gecreë-
erd.Mocht het een gen tegen darmkanker uit
kool zijn geweest dat in aardappelswas inge-
bracht, danhadniemand ernaar gekraaid. Uit
de VS,waar ze al twintig jaar ggo’s eten,we-
tenweookdat er tot nu toe geen gezondheids-
risico’s zijn.”

U pleit voor een intensivering van land-
bouw en veeteelt. Maar gaat de biodiversi-
teit dan niet naar de haaien?
“Niet per se.Hoemeer je concentreert, hoe
meer land je elders overhoudt. In onze stre-
ken zijn de soorten enhet bosgebied net toe-
genomen, omdatwe zijn gaan intensiveren.
Die intensivering heeft problemen veroor-
zaakt, zoals stikstof in het oppervlaktewater.
Datmoet beter.Maarwe kunnenbeter daar
producerenwaar het goed kan endat intensi-
veren. Dat is voor de biodiversiteit het best.”

De bijen, die we nodig hebben voor onze
voedselvoorziening, verdwijnen wel mas-
saal.
“Er is bijensterfte, duidelijk,maar de oorza-
ken zijn niet altijd dezelfde. Het gaat van
schimmelziektes totmijt en pesticiden. Nu, er
zitten persistente pesticiden in hetmilieu en
soms zitten die daar heel lang endiemoeten
eruit, dat is zeker. Enwedoenbeter iets aan
die bijensterfte. Maar het is geen zwart-wit-
verhaal van de landbouwdie de bijen doodt.
Trouwens, zelfs die bijensterfte is relatief.
Onze voedselvoorziening hangt helemaal niet
van bijen af. Enkel voor vruchtbomen zijn bij-
en belangrijk,maar zelfs als ze stervennemen
andere soortenhet over.”

Wat kun je vandaag als consument beter
doen?
“Kijk naarwat je koopt en sta stil bijwat het is
enwaar het vandaan komt. Eet gerust eens
aardbeienuit Chili,maar zie er danwel het
bijzondere van en geef dat ook zomee aan je
kinderen. Koop ookniet te veel voedsel. We
gooien zeer veelweg, en de consument zelfs
nogmeer dande supermarkt. Probeer een
evenwicht te vinden tussen lokaal enmondi-
aal, gangbaar en bio. Eet veel fruit en groen-
ten voor je gezondheid en ook koolhydraten,
wat een perfecte energiebron is,waar dieet-
goeroes op eenbelachelijke en totaal onwe-
tenschappelijkemanier paal en perk aanwil-
len stellen. Wees vooral niet achteloosmet
eten. Neemaf en toe een bonbonmaar vreet
geenhele doos op. Leer opnieuw respect heb-
ben voor hetwonder op je bord.”

Duurzaamheid / Za 2 maart 13.30 uur /
Blauwe Zaal

Louise O. Fresco: ‘Je vertrouwt op
mensen die je helemaal niet kent aan
de andere kant van dewereld om jezelf
te voeden. Is dat niet schitterend?’
© tiM dirVeN

Joris Luyendijk, 
Je hebt het niet 

2010, Podium, 112 p., 
12,50 euro.

MIND
THE
BOOK

maart 13.30 uur / Blauwe

Bio
Louise O. Fresco
(°1952, Meppel) is
een autoriteit op
landbouw- en voe-
dingsgebied. Ze
studeerde land-
bouwkunde aan de
Universiteit van
Wageningen en be-
kleedde hoge pos-
ten bij de VN-land-
bouworganisatie
FAO. Fresco is sinds
2006 hoogleraar
aan de Universiteit
van Amsterdam.
Critici vinden haar
al te zeer een voor-
uitgangsoptimist.
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Louise O. Fresco,
Hamburgers in het
paradijs,
Bert Bakker, 304 p.,
24,95 euro.


