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!eologie in het antropoceen

Erica Meijers

Onze omgang met voedsel laat goed zien hoe menselijke processen de 
ecosystemen op aarde steeds meer beïnvloeden. Het perspectief van de 
tafelgemeenschap biedt mogelijkheden om vanuit kerk en theologie aan het 
voedseldebat bij te dragen. 

Sinds enkele jaren wordt met steeds meer 
overtuiging verkondigd dat een nieuw 
geologisch tijdperk is aangebroken: het 
antropoceen. Het zou rond de industriële 
revolutie zijn begonnen en houdt in dat de 
mens de voorheen natuurlijke processen op 
aarde meer en meer beïnvloedt. Kort gezegd: 
niet meer de natuur beheerst de mens, maar 
de mens de natuur.
Paradoxaal genoeg roept dit vooral gevoe-
lens van onmacht op: kan de mens deze 
verantwoordelijkheid wel aan? Lukt het 
afspraken te maken om de gevolgen van 
klimaatverandering in de grip te krijgen, of 
zullen zij de armsten op aarde keihard tref-
fen? En hoe gaan we om met de ecologische 
schade die de industriële landbouw aan-
richt, zoals het afnemen van de biodiversi-
teit en de insectenpopulaties? 

Het antwoord op dergelijke vragen wordt 
nogal eens gezocht in nog meer beheer-
sing, vooral met behulp van technologische 
innovatie. Wie zo kijkt, zal weinig aanlei-
ding zien de theologie te hulp te roepen: 
nu de mens zelf de schepper van natuur-
lijke processen geworden is, lijkt God ver-
der weg dan ooit. Maar er zijn ook andere 
stemmen, die pleiten voor een democra-

tisch gesprek inclusief de daarbij horende 
con`icten over de relatie tussen mens en 
natuur, de zin van het leven en de reik-
wijdte van onze verantwoordelijkheid voor 
de planeet.1 Bij deze stemmen sluit ik me 
in dit artikel aan. Ik richt mij daarbij op 
het debat rond voedsel. Het woord ‘brood’ 
is tenslotte een kernwoord in de Bijbel. 
Veel van de dimensies van het ecologische 
vraagstuk komen samen in de omgang met 
ons dagelijks brood: de economische, de 
ethisch-politieke en ook die naar zin en 
doel, de spirituele vraag. 

Om dit te illustreren wil ik beginnen met het 
verhaal van een wonderbaarlijke picknick, 
dat ons is overgeleverd via de vier evangelis-
ten. In de gelijkenis van de vijf broden en de 
twee vissen wordt voedsel gedeeld en krijgt 
iedereen genoeg (de materiele en economi-
sche dimensie). Het delen van het voedsel 
verloopt tijdens deze picknick op geordende 
wijze. Jezus zelf gee| daarvoor aanwijzingen 
(de politieke dimensie). Het verhaal staat in 
het teken van een orde van recht en vrede, 
van overvloed zelfs; een visioen van de aarde 
waarop wij hopen en die wij verwachten (de 
spirituele dimensie). 
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Letterkundige en vertaalster Marie van der 
Zeyde (1906-1990) wijst in haar commen-
taar op dit verhaal bij Markus op een afwij-
kend woord in de tekst. Jezus laat de mensen 
in groepen zitten voordat het brood wordt 
uitgedeeld. In het Grieks staat hier: bloem-
bed bij bloembed.2 De orde waarin het 
brood hier wordt gedeeld, wordt blijkbaar 
niet bepaald door familierelaties, lee|ijd, 
inkomen, merite enz., maar betre| een orde 
van bloembedden. 
En dan is er nog een ander opmerkelijk 
woord. Markus, die altijd eenvoudige taal 
gebruikt, en zelden een woord te veel, rept 
hier opeens van groen gras. Een bizar detail, 
want de bijeenkomst vond plaats op een 
woeste, verlaten plek, zoals hij eerder in het 
verhaal vermeldt. Het gras en de bloembed-
den roepen samen een feestelijke sfeer op: 
zou het verwijzen naar het beeld van de 
bloeiende woestijn? De lezer hoort daarbij 
als het ware een profetie van Jeremia (Jere-
mia 33,10-17): in het land dat nu een woes-
tenij is, zullen vreugdezangen klinken. 
Zo krijgt de orde van de bloembedden van-
uit het hele verhaal van de wonderbare spij-
ziging zijn invulling: het betre| een orde 
waarin het leven in al zijn volheid gevierd 
wordt, waar mensen samen eten en delen en 
er ruim voldoende is voor iedereen. 

Met dit verhaal is een eerste perspectief op 
voedsel gegeven: het is een zaak van samen 
delen. Voedsel impliceert gemeenschap. 
Daarom wil ik het debat rond voedsel van-
uit het perspectief van de tafelgemeenschap 
bespreken. 
Die tafelgemeenschap zal ik eerst verkennen 
in relatie tot kerk en theologie. Daarna breng 
ik het huidige voedseldebat ter sprake, en 
tenslotte probeer ik een conclusie te trekken 
over de bijdrage van kerk en theologie in het 
tijdperk van het antropoceen. Daarbij noteer 
ik vooraf dat het hier gaat om re`ectie op 
bestaande kerkelijke maaltijdpraktijken, die 
zelf volop betrokken zijn in het voedseldebat. 

Het woord ‘brood’ is een centraal woord 
in de christelijke traditie. Kerkelijk gezien 
is het verbonden met liturgie en diaconie. 
Het brood dat wij delen tijdens het avond-
maal verbindt ons met het leven en sterven 
van Christus. Het brood dat wij zo ontvan-
gen, delen we vervolgens uit aan wie in nood 
is. Die twee aspecten van het brood zal ik 
vandaag aan de orde stellen. Daarbij wil ik 
de nadruk leggen op het feit dat het nooit 
gaat om brood alleen, maar dat onze relatie 
tot het brood altijd mee gegeven is. Brood 
is niet slechts een ‘economisch product’, 
maar altijd ook een sociaal en zelfs spiritu-
eel gegeven. Het christendom kan daarom 

[Foto: Philippe Velez McIntyre, www.philippemcintyre.com]
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ook worden aangeduid als een gemeenschap 
rond brood en wijn.3 De eerste christenen 
ontmoetten elkaar rond de tafel. Vandaaruit 
groeide de kerk. #eologie zou dan kunnen 
worden opgevat als de re`ectie op christe-
lijke tafelpraktijken. 
Dit sluit goed aan bij het bijbelse woord 
diaconia. Dat wordt meestal vertaald met 
‘dienen’ en in verband gebracht met het uit-
delen van brood aan de armen. Maar in de 
nieuwtestamentische teksten staat dit ‘die-
nen’ altijd in relatie tot een maaltijd. Som-
mige woordenboeken geven daarom als 
vertaling van diaconia ook wel: ‘aan tafel 
bedienen’. Een hedendaagse vertaling zou 
daarom ook wel ‘serveerster’ kunnen zijn. 
Ook daarin zit het woord dienen en er is 
altijd een relatie met tafels. Maar het gaat 
dan wel om serveersters die zelf onderdeel 
zijn van de tafelgemeenschap die ze bedie-
nen. En dat is een cruciaal verschil. Het uit-
delen van het brood door de serveerster, of 
de diaken, wordt een delen met elkaar. 
Om deze verschuiving van perspectief is het 
mij te doen wanneer ik de kerk als tafelge-
meenschap aanduid. Diaconie is dan niet 
zozeer een afdeling van de kerk die zich 
bezighoudt met de nood van anderen, maar 
een theologisch perspectief dat ons reilen 
en zeilen in kerk en samenleving vanuit de 
lens van de tafelgemeenschap bekijkt én een 
kerkelijke praktijk die oefent in de kunst van 
de tafelgemeenschap. Daarbij gaat het zowel 
om de tafel van de Heer als om andere tafels 
waaraan mensen samenkomen in en buiten 
de kerk. 

De verschuiving van uitdelen naar delen 
weerspiegelt een manier van theologie 
bedrijven die verbonden is met bevrij-
dingstheologie, feministische theologie en 
andere contextuele theologieën. De aan-
dacht voor ons dagelijks leven, waaruit de 
maaltijd niet weg te denken is, is in de the-
ologie vooral door feministes op de agenda 

gezet.4 #eologie zonder betekenis voor de 
worstelingen van het dagelijks bestaan, inte-
resseerde hen niet. Dat impliceerde ook aan-
dacht voor lichamelijkheid. Een typerende 
titel is bijvoorbeeld de bundel van Maaike 
de Haardt en Annemarie de Korte uit 2002: 
Common bodies. Everyday Practices, Gender 
and Religion. 
Feministische theologes voltrokken een 
dubbele beweging, waarin enerzijds dogma’s 
en bijbelverhalen vanuit de ervaringen van 
vrouwen opnieuw werden geïnterpreteerd 
en waarin anderzijds de lichamelijkheid en 
contextualiteit van deze schijnbaar abstracte 
dogma’s en tijdloze interpretaties werd 
onthuld. 
Wie pro~teert er van een bepaalde theolo-
gische interpretatie of praktijk? werd een 
belangrijke kritische vraag in alle vormen 
van contextuele theologie. En die vraag kon 
ook als een boemerang op jezelf terugslaan: 
joodse feministes kritiseerden christelijke 
feministes omdat ze te weinig oog hadden 
voor de joodse context van de bijbelver-
halen of omdat ze antisemitische tradities 
voortzetten; zwarte, womanistische theo-
logen wezen witte feministische theologen 
op hun blinde vlek als het om racisme gaat. 
Er ontstonden ook verschillende accenten: 
zo legt de womanistische theologie meer 
nadruk op overleven dan op bevrijding. Op 
deze manier groeide ook in de theologie 
wat tegenwoordig de intersectionalistische 
benadering wordt genoemd: de interpre-
tatie van de samenhang van verschillende 
machtsstructuren en de impact die deze 
structuren hebben op wie zich in de samen-
leving in de marge bevindt. 

Ik wil één voorbeeld noemen van een the-
ologe van wie ik zelf veel heb geleerd: de 
West-Afrikaanse Mercy Amba Oduyoye. 
Ook zij werd in haar theologische stu-
die gedreven door de vraag naar de bete-
kenis van theologische dogma’s voor het 
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alledaagse leven van vrouwen in Afrika. 
Een groot deel van haar werkzame leven 
hee| zij dan ook verhalen verzameld over 
de manier waarop vrouwen in Afrika 
hun geloof beleven en hen aangemoe-
digd deze verhalen te delen als inspiratie 
voor anderen. In haar zoektocht ontdekte 
ze de betekenis van Christus voor Afri-
kaanse vrouwen: ‘De Christus is deze 
mens Jezus, die de macht van de duivel zelf 
hee| ondervonden; daarom weet hij hoe 
hij diens macht over anderen teniet kan 
doen en hoe hij genezen kan wie verwond 
zijn door de structuren van de dood. Zelf 
gewond geraakt, wordt hij onze ‘gewonde 
genezer’.5 Als een voorbeeld hiervan wijst 
Oduyoye op de poëzie van de landbouw-
ster en vroedvrouw Afua Kuma uit Ghana, 
die van Jezus spreekt als ‘de rots, onder wie 
we schuilen’, ‘de reusachtige boom, die het 
klimmers mogelijk maakt de hemel te zien.’ 
In het donker hee| Jezus geen lamp nodig: 
‘als je voortstapt gaat de zon voor je uit en 
de bliksem komt achter je aan.’ Elders in het 
gedicht gebruikt Jezus geen kogels, maar 
kapok om een olifant te doden. Hij trapt 
op een bu�el, die ster|.6 Ook vergelijkt 
Afua Kuma Jezus met ‘vruchtbare bonen 
die barsten en uit hun peul springen.’’7 Zo 
is Jezus degene die uitzicht biedt op een 
beter bestaan: de natuur dient hem en hij 
voorziet het hele dorp lange tijd van voed-
sel. Noch de mensen, noch de natuur bepa-
len hier de loop der dingen; Jezus stapt als 
het ware buiten de gewone orde. Hij brengt 
vreugde en overvloed. Dit herinnert aan de 
orde van de bloembedden in het verhaal 
van de broden en de vissen. 

Zo wordt in contextuele theologieën van 
vrouwen het alledaagse leven tot een bron 
voor theologie, waarbij ik vier aspecten 
zie die de theologische lens van de tafelge-
meenschap verder aanscherpen: ten eerste 
de uitdrukkelijke aandacht voor materiele 
en lichamelijke aspecten van het leven. Ten 

tweede het besef van de contextualiteit en 
relationaliteit van theologische inzichten. 
Ten derde een scherp oog voor machtsver-
houdingen, gezien vanuit het perspectief 
van wie is uitgesloten en de verwevenheid 
van verschillende systemen van uitsluiting. 
En ten vierde speelt het verlangen naar de 
volheid van het leven, zoals dat ook uit de 
bloembeddenpicknick spreekt, een onmis-
bare rol.

De aandacht voor het alledaagse in de theo-
logie komt samen met een groeiende popu-
lariteit van gezamenlijke maaltijden in de 
samenleving: of dat nu onder vrienden, met 
de buren of met mensen van andere cultu-
ren en religies is. De toegenomen diversi-
teit in de samenleving én de polarisatie over 
de omgang met die diversiteit, de zorg over 
het verlies van gemeenschap en de behoe|e 
aan geborgenheid lijken belangrijke drijfve-
ren voor deze maaltijden. De interesse voor 
voedsel als onderdeel van het debat over kli-
maatverandering en ecologie komt daar nog 
eens bij. Ook de kerken doen volop mee aan 
deze ontwikkeling: ze organiseren maaltij-
den met vluchtelingen en diners met inge-
bouwde gesprekken over bijbelverhalen en 
de zin van het leven; er is geen pioniersplek 
of er vindt regelmatig een buurtmaaltijd 
plaats; diaconale organisaties nodigen steeds 
vaker mensen uit voor maaltijden in de 
plaats dat ze eten uitdelen. De voedselbank 
experimenteert met samen koken. 
Vanuit de gedachte van de kerk als een 
gemeenschap rond brood en wijn is het 
onvermijdelijk de vraag te stellen: wat is 
de relatie tussen al deze tafelgemeenschap-
pen en de tafel van de Heer? Toch gebeurt 
dat lang niet altijd, ook niet door kerkelijk 
betrokken organisatoren en deelnemers. En 
daar zijn goede redenen voor. 
Het meest voor de hand liggend is de 
gedachte dat het avondmaal vooral wordt 
ervaren als een intern kerkelijk en litur-
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gisch ritueel, dat weinig te maken hee| met 
het drukke en soms chaotische gebeuren 
van het samen eten buiten die context. Ook 
vinden veel van deze maaltijden plaats in 
een volkomen seculiere setting. Zelfs als de 
organisatoren zich tot de christelijke tra-
ditie rekenen, geldt dit lang niet voor alle 
deelnemers. Sterker nog: de maaltijd is juist 
vaak bedoeld om mensen van heel verschil-
lende achtergronden met elkaar in gesprek 
te brengen. Een vooraf vastgelegd christe-
lijk stramien helpt niet om een ontmoeting 
tot stand te brengen. En dan zijn er nog 
historische redenen, die ervoor zorgen dat 
de kloof tussen de liturgische en de ‘daad-
werkelijke’ maaltijd niet zomaar te over-
bruggen is. 

In de nieuwtestamentische verhalen en 
een vroeg christelijk geschri| als de Did-
achè zien we nog de sporen van de tijd 
dat beide maaltijden één waren. Maar in 
een lang proces van eeuwen raakten beide 
steeds verder bij elkaar vandaan, waar-
bij de nadruk steeds meer kwam te liggen 
op het rituele breken van het brood, en 
steeds minder op het gezamenlijke eten. 
De eucharistie in de rooms-katholieke 
kerk werd steeds meer tot een o�erritu-
eel, gericht op de communicatie tussen het 
individu en God. In een net verschenen 
boek over de verhouding tussen liturgie 
en diaconie, met de titel Vieren en Delen, 
beschrij| de rooms-katholieke theoloog 
Gerard Rouwhorst dit proces als een verlies 
van de materiele dimensie van de eucha-
ristie. En ook het aspect van de koinonia 
nam een steeds minder grote plaats in. Het 
ritueel dat werd uitgevoerd door priesters 
nam de overhand over het delen van aller-
lei, door de gelovigen meegenomen gaven.8 
Hierdoor verzwakte de relatie tussen litur-
gie en diaconie. Hoewel de reformatie weer 
sterker de nadruk op het maaltijdaspect 
legde, hebben protestantse kerken ook bij-

gedragen aan verdieping van de kloof tus-
sen eucharistie en diaconie. Door aparte 
diaconale organisaties op te zetten en de 
kerkelijke diaconieën een eigen, gescheiden 
budget te geven, leidde juist de nadruk op 
de betrokkenheid bij de kwetsbaren in de 
samenleving tot een verdere scheiding tus-
sen het avondmaal en maaltijden in andere 
verbanden.

Deze langzaam gegroeide, diepe breuk kan 
niet zomaar worden hersteld. In zijn recente 
boek Gott Essen, eine kulinarische Kirchen-
geschichte9, dat zelf ook een voorbeeld is van 
de toegenomen aandacht voor voedsel, con-
stateert de Duitse kerkhistoricus Anselm 
Schubert een tendens om deze historische 
scheiding tussen de eucharistie en gemeen-
schappelijke maaltijden te overwinnen. 
Wie dat echter probeert, komt tal van val-
kuilen en obstakels tegen, waarvan de 
romantisering van het vroege Christendom 
en de annexering van buitenkerkelijken als 
deelnemers aan christelijke praktijken er 
slechts twee zijn. Tegelijkertijd kan de zoek-
tocht naar de verbinding niet worden opge-
geven, omdat zowel de relevantie van ons 
kerkelijke presentie in de samenleving als 
ook de vitaliteit van de liturgische rituelen 
ervan a�angt. 
Luise Schottro� en Andrea Bieler deden 
een poging, overigens al enige tijd voordat 
het voedseldebat prominent op de agenda 
stond. Vanuit de feministisch-theologische 
traditie ontwierpen zij in 2007 in hun boek 
Eten om te leven 10 ‘een theologie van het 
avondmaal, die zowel de materiële werke-
lijkheid van lichamen, van brood en wijn 
zoals die in de liturgische praxis voorkomt, 
als ook de eschatologische horizon van het 
heilige maal omvat’. (p. 14) Het gaat hen 
daarbij om de verbinding tussen het brood 
van de liturgie en het brood van de wereld, 
die elkaar wederzijds kunnen verduidelij-
ken. Zo wijzen ze op een basisfunctie van 
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voedsel: het ontvangen van eten sticht ver-
trouwen, terwijl honger leidt tot vertwijfe-
ling en uitsluiting. In dat licht lezen ze het 
avondmaalsritueel als een vorm van econo-
mische communicatie. 
Eschatologische verbeelding, een centraal 
begrip in het boek, de~niëren Schottro� en 
Bieler als een ‘zintuigelijke, concrete acti-
viteit en een sociaalpolitieke praxis’. (p. 42) 
De lichamen die samenkomen tijdens het 
avondmaal, met al hun gebreken, angsten en 
verlangens, creëren samen een verwachting 
van het Rijk Gods, die voor even heersende 
gedachtes over heil in onze samenleving, 
zoals vooruitgang, succes en gezondheid, 
onderbreekt. (p.46) Daarbij schept juist 
de rituele afstand tot het alledaagse in het 
avondmaal de gelegenheid om dit alle-
daagse opnieuw te bevruchten. De anam-
nese verbindt de herinnering aan het lijden 
van Jezus met hedendaagse plaatsen, prak-
tijken en lichamen waar herinneringen van 

lijden zijn opgehoopt. Het zichtbaar maken 
daarvan is heilzaam, omdat daardoor pas de 
mogelijkheid ontstaat om het avondmaal als 
een feest van de opstanding van het lichaam 
te vieren.
Natuurlijk valt hierover nog veel meer te 
zeggen. De verbinding tussen lichamelijk-
heid en spiritualiteit, het gedenken van het 
lijden en de verwachting van het Koninkrijk 
zijn wat mij betre| waardevolle elementen 
voor een wederzijdse bevruchting tussen 
liturgie en diaconie, tussen het avondmaal 
en de maaltijden die ons voeden en waar wij 
elkaar ontmoeten. 

De vraag of we vanuit het perspectief van 
de tafelgemeenschap een theologische bij-
drage kunnen geven aan het hedendaagse 
voedseldebat, dringt zich nu op. Maar 
eigenlijk is dit de verkeerde vraag. Want 
uit het voorafgaande is wel gebleken dat de 

Biologische boerderij in Nederland  [Foto: Philippe Velez McIntyre, www.philippemcintyre.com]
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gedachte van de kerk als tafelgemeenschap 
zelf ook deels geïnspireerd is door de aan-
dacht voor voedsel en door de populaire 
praktijk van gezamenlijke maaltijden. Er 
is dus niet zoiets mogelijk als een theologi-
sche blik van buitenaf op het voedseldebat. 
Mijn gedachtes hieromtrent zijn voorzich-
tige pogingen vanuit de praktijk op die 
praktijk te re`ecteren. 

Als kind hoorde ik mijn vader graag over 
de oorlog vertellen. ‘Vertel nog eens’, vroeg 
ik dan, ‘hoe oma op haar ~ets zonder ban-
den dagenlang op pad ging om bij boeren 
haar sieraden te ruilen voor wat bonen en 
brood? En hoe jij als vij�arige al rookte 
om het hongerige gevoel te verdrijven?’ Ik 
luisterde met rode oortjes naar deze ver-
halen. Daardoor begreep ik beter waarom 
mijn vader het bezoek altijd nóg een bord 
opschepte en waarom hij alles opat wat wij 
niet meer op konden. Eten weggooien was 
taboe bij ons thuis. Mijn moeder schraapte 
de restjes van het papier dat om het pakje 
boter zat. 
Ervaringen als deze hebben niet alleen mijn 
ouders en vervolgens ook mij gevormd, en 
vormen nu wellicht ook nog mijn kinde-
ren; het motto ‘nooit meer honger’ lag in 
de jaren na 1945 ook ten grondslag aan de 
voedselpolitiek in Nederland en Europa. De 
landbouw werd gemechaniseerd en geïnten-
siveerd om zo productief mogelijk te zijn. 
Het leverde een systeem op, dat diep ingrijpt 
in de ecosystemen van de aarde. 
Het antropoceen als een tijdperk waarin 
de mens de natuur beheerst in plaats van 
andersom, valt heel goed te illustreren aan 
de hand van onze omgang met voedsel: als 
gevolg van de industriële landbouw nemen 
op veel plekken ter wereld de biodiversi-
teit en de insectenpopulaties af. De koeien 
en varkens in de bio-industrie zorgen niet 
alleen voor een mestprobleem dat gevolgen 
hee| voor de bodemvruchtbaarheid, maar 
de productie van het voer dat zij eten leidt 

tot het kappen van oerwouden elders op de 
wereld. Al deze zaken demonstreren hoe de 
mens ingrijpt in de natuurlijke processen op 
aarde. 

Tegelijkertijd is voedsel ook een hip onder-
werp, waar lifestyle magazines graag over 
schrijven. Zij richten zich doorgaans op 
het gedrag en de zorgen van de consument, 
waardoor bijvoorbeeld de discussie over het 
al dan niet eten van vlees en dierlijke pro-
ducten een he|ig bediscussieerde kwestie is 
geworden. Hoe belangrijk dit ook is, het con-
sumentenperspectief krijgt onevenredig veel 
aandacht, terwijl vragen over de productie 
en distributie van voedsel vaak onderbelicht 
blijven. Hier liggen zwaarwegende kwesties, 
zoals de vraag of het mogelijk is in een situ-
atie van klimaatverandering de groeiende 
wereldbevolking in de toekomst op een 
duurzame een sociaal rechtvaardige manier 
te voeden. Dat ervaringen uit het verleden 
die van generatie op generatie worden over-
gedragen vaak de politieke standpunten 
bepalen, wordt zelden zichtbaar. Het Euro-
pese naoorlogse argument ‘nooit meer hon-
ger’ is inmiddels een mondiaal argument 
geworden voor een intensief technologisch 
voedselsysteem waarvan vooral rijke lan-
den pro~teren. Daarbij worden ook ande-
ren, buiten Europa, diep in hun cultuur en 
leefgewoontes geraakt. In Colombia woedt 
een he|ige strijd over het gebruik van lokale 
zaden versus duur, veredeld en niet recy-
clebaar zaaigoed. Het verzet van de lokale 
boerenbevolking tegen grote bedrijven gaat 
niet alleen om het economische overleven, 
maar om veel meer. De activiste Alba Mar-
leny Portillo van de organisatie Guardianes 
de Semillas de Vida stelt: ‘Het zaad bevat 
onze identiteit en onze cultuur. Het is ons 
geheugen en onze geschiedenis; het is onze 
economie en ons voedsel. Een zaadje is een 
levende entiteit, het gee| kracht en helpt ons 
de wereld te begrijpen.’11 
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Voedsel is tegelijkertijd zeer persoonlijk en 
zeer politiek. Het raakt alle terreinen van het 
leven. Ons dagelijks brood, rijst of roti etc, 
brengt mensen samen rond de tafel, maar 
kan mensen ook diepgaand verdelen. 

De lens van de tafelgemeenschap verandert 
het perspectief op het voedseldebat, omdat 
het accent komt te liggen op de relaties tus-
sen de mensen rond de tafel. Daardoor 
komen onderwerpen op tafel, die anders 
wellicht – in hun samenhang – onzichtbaar 
zouden blijven. 
De eerdergenoemde aspecten van aandacht 
voor lichamelijkheid, relaties en context, 
machtsverhoudingen en verschillen, en het 
verlangen naar een volwaardig leven wor-
den geactiveerd aan de hand van vier een-
voudige vragen: wat eten we? Waar eten we? 
Met wie eten we? En hoe eten we? 
De eerste vraag confronteert ons met de 
productie van het eten: kreeg de boer die het 
voedsel verbouwde een eerlijke prijs? Werd 
het op een duurzame manier geproduceerd? 
Maar ook: wie hee| het eten ingekocht en 
klaar gemaakt? Onder welke omstandighe-
den? Hier gaat het grotendeels om economi-
sche en ecologische vragen. De mensen die 
hierbij betrokken zijn, zijn niet altijd fysiek 
aanwezig aan tafel. Juist daarom is het van 
belang hen zichtbaar te maken. 
De tweede vraag, waar eten we?, gaat om de 
context. Is dat in kerkelijk verband of in de 
publieke ruimte? In een rijke of arme buurt, 
in een superdiverse stad of een dorp dat 
kampt met aardbevingen? Hoe beïnvloedt 
dit onze eetgewoontes en de mensen die 
aanschuiven?
De vraag met wie we eten, is zowel een poli-
tieke als een morele vraag. Wie is welkom 
aan tafel en wie niet? Wie beslist wie er mag 
aanschuiven? Eten we in vertrouwde kring, 
of stellen we onze tafel open voor vreem-
den? En heel direct: wie zijn de mensen 
met wie we eten? Is er ruimte voor ieders 

ervaringen en hebben die impact op onze 
tafelmanieren?
De vierde vraag, naar het hoe, gaat over die 
tafelmanieren. Wie bedient aan tafel en wie 
laat zich bedienen? Wie zit waar en welke 
verwachtingen hebben we over elkaars 
gedrag? Wie krijgt het grootste stuk en wie 
hee| het hoogste woord aan tafel? 
Al deze vragen betre�en de relaties tussen 
de mensen rond de tafel, de zichtbaren en de 
onzichtbaren, en hebben zowel betrekking 
op de kleine gemeenschap waarin we ons 
geborgen hopen te voelen als op de grote 
mondiale gemeenschap waarmee we ver-
bonden zijn. 

Op welke manier kan het perspectief van 
de tafelgemeenschap bijdragen aan het 
voedseldebat?
De lens van de tafelgemeenschap vestigt de 
aandacht op de relaties tussen de mensen 
rond de tafel, op koinonia. Daarmee ver-
dwijnen con`icten en verschillen niet, maar 
worden ze juist zichtbaar en krijgen erken-
ning. Daarbij krijgen zowel de productie, de 
distributie als de consumptie in ons voedsel-
systeem en zowel de materiele als spirituele 
kanten van voedsel aandacht. 
Daarnaast biedt de bestaande praktijk 
van gezamenlijke maaltijden een waarde-
volle oefenplek met vragen rondom voed-
sel. Tafelgemeenschappen brengen mensen 
bij elkaar in tijden van politieke en sociale 
segregatie en levensbeschouwelijke frag-
mentatie. Zij bieden een ingang op mense-
lijke maat in overweldigende ecologische 
vragen rond de verantwoordelijkheid van de 
mens in relatie tot de natuur. Daarom zijn 
zij een geschikte manier om vorm te geven 
aan de christelijke missie ten tijde van het 
antropoceen. 
Natuurlijk moet er meer gere`ecteerd wor-
den op deze maaltijdpraktijken. Met name 
de vragen over de verhouding van deze 
maaltijdpraktijken tot het avondmaal zijn 
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van belang om meer zicht te krijgen op de 
wijze waarop maaltijdgemeenschappen in 
en buiten de kerk vorm kunnen geven aan 
het verlangen naar een orde van bloembed-
den en groen gras, ofwel naar een duurzaam 
leven in al zijn volheid.

Dit is de tekst van een lezing op 8 maart 
tijdens het symposium ‘Leve de aarde!’, van 
de P!U en de faculteit godgeleerdheid van 
de RUG over feminisme en ecotheologie.

Erica Meijers is docent diaconaat aan de 
P!U.
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