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Voedsel en duurzaamheid
Het verband tussen voedsel en duurzaamheid is net zo onloochenbaar als de relatie
tussen de witte ijsbeer en het Arctisch gebied of de coherentie tussen het sterrenbeeld
Grote Beer en het firmament, maar helaas dreigt het allesomvattende gevaar dat de
mens dit ondermaanse evenwicht vernachelt en zodoende afstevent op een immens
cataclysme.
Voor de ongelovige thomas is deze opvatting onmiskenbaar een voor-de-gek-houderij,
ingegeven door een stel klimaatklepzeikers die zich stukbijten op een CO2-vrije wereld,
met als gevolg gedupeerde agrariërs, die nietsontziend zowel hun mestkar als de
Nederlandse dri-kleur te pas en te onpas op z’n kop zetten.
Klimaatwappies en andere perfide dwaalgeesten gooien met hun flexibele visies en
litigieus gewauwel via sociale media dermate veel roet in het eten, dat de grootte van
het stikstofeuvel telkenmale moet worden bevochten, terwijl misschien tegelijkertijd
wel ergens een flexitariër kokhalzend een versgebakken, zwaarvervuilde zwampvis met
lichtgeplastificeerde wakame aan het wegwerken is.
Ter wille van de gewenste duurzaamheid, die een forse reductie van CO2 kan
teweegbrengen, moet er een transitie plaatsvinden van van heinde en ver geïmporteerd
voedsel naar slowfood: voedsel dat in de onmiddellijke omgeving van de consument
geteeld wordt, zonder verkwiste vliegbewegingen, nodeloze vershoudfolies,
vernietigende pesticiden en slechtbetaalde loonslaven.
Wat te denken van het reuze-idee om de overkapping van het Huis van Eemnes te
benutten als lochting voor de teelt van een groot groenteassortiment – van kousenband
tot lente-ui – door nooddruftige Eemnesser AOW’ers, die dagelijks via een jakobsladder
met enige schwung het dak op gaan om mettertijd hun gevarieerde oogst langs een
touwladder weer omlaag te sjouwen.
Als Jan en alleman, van boer tot burger, bewuster omgaat met voedsel en dat
duurzamer gaat verbouwen dan zal de aangetaste – zo niet ten dode opgeschreven  –
natuur alras erbovenop komen, kan de gewraakte mestkar de loods in en kan de
driekleur weer op een waardige wijze worden uitgestoken.
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