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Willibrord
Zijn eerste biograaf Alcuinus
vermeldt van hem vele wonderen: 

vermeerdering van wijn, 

verdrijven van de pest, 

wonderbare put te Heiloo enz. 

Bonifacius zegt van hem, dat hij 
uitblonk door onthouding en door 
heiligheid van leven





Bijbelse maaltijden

• Samen met iemand eten had voor de Israëliet een diepe betekenis.

• Het hield  allereerst in een wederkerige relatie van vriendschap of 
genegenheid. Jezus laat de gemeente van Laodicea weten “Ik sta 
voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur 
opent, zal Ik binnenkomen en wij zullen samen eten, Ik met hem en 
hij met Mij (Openb.3: 20). 

• Samen eten betekende ook heel vaak een  vriendschapsverbond 
sluiten. Dat is nu nog heel vaak zo. Als een nomaden herder je 
uitnodigt voor een gemeenschappelijke maaltijd, beschouwt hij je als 
een vriend. Hij is je bondgenoot. 



Nicolaes Maes
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The global syndemic

























Highest burden of 
disease in NL: psychic
disorders, CVD and
cancer

RIVM, VTV-2014



Lifestyle & environment determinants of 
disease & enablement

RIVM, VTV-2014



Number of chronic Diseases
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Van een commercieel voedselsysteem naar een duurzaam en gezond
voedselsysteem (White BMJ)

• Groot deel wereldbevolking is er voor de dagelijkse voeding van afhankelijk.

• Ze berusten in belangrijke mate op hoge consumptie van sterk bewerkt
voedsel met ongezonde ingrediënten. Vooral gericht op winst en waarde voor 

aandeelhouders

• Het houdt geen rekening met de financiële gevolgen voor de samenleving, 
gezondheid of milieu. 

• Een gezonder en duurzamer voedselsysteem kan ook winstgevend zijn maar 
dat vereist een complete systeemverandering.

• Overheden moeten versnelling in systeemverandering aanjagen fiscal 
maatregelen en wet- en regelgeving en sturen op gezondheid, milieu en
sociale impact van voedingsmiddelenbedrijven.



Hoe maken we een commercieel voedselsysteem gezonder en duurzamer? 
Rol overheid. 

• Maak het voor supermarkten, cateraars en horeca winstgevender om fruit, groenten, 
peulvruchten, noten, zaden, minimal bewerkte granen, en vis en minder 
aantrekkelijk om te verdienen aan verkoop van sterk bewerkt voedsel met veel
calorieën, zout, suiker en ongezonde vetten.

• Stimuleer de industrie na te denken over goedkoop gemaksvoedsel dat beter past in 
een gezond en duurzaam voedingspatroon (meer eiwit, mineralen, vitamins en vezel
en minder zout, suiker en ongezonde vetten).

• Beperk beschikbaarheid en intensieve marketing van ongezond en niet duurzaam
geproduceerd voedsel.

• Baseer Europees, landelijk en lokaal beleid op een gezond en duurzaam
voedselsysteem en van daaruit prikkels in voor landbouw, industrie en retail.



Verbind kind met herkomst voedsel



Conclusies

• Ons huidige voedselsysteem kan geen 10 miljard mensen
duurzaam voeden zonder grote impact op milieu, klimaat, 
biodiversiteit en gezondheid.

• In plaats van ons te richten op winstmaximalisatie op de 
korte termijn zou het voedselsysteem zich moeten richten op 
gezonde betaalbare voeding voor iedereen met minimale
impact op milieu, klimaat, biodiversiteit en dierenwelzijn.

• Een dergelijke system heeft een sterke sturende overheid
nodig maar ook consumenten die duurzaam en gezond
kiezen. 


