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Generatie 

Yum
‘Indruk maken op een meisje in New York doe je anno 

2015 niet meer met een gitaarkoffer op je schouder, 
maar met een worteltattoo op je onderarm’, lacht 

schrijfster Eve Turow. In haar boek A taste of Generation 
Yum gaat ze op zoek naar de obsessie van generatie Y, 

iedereen geboren tussen 1980 en 2000, met eten.
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In de Verenigde Staten noemt de 
helft van de jonge generatie zich een 
foodie. Eve Turow schetst in haar 
boek taferelen van restaurantbezoe-
kers die op hun stoel staan te wie-
belen om de perfecte topshot van 
hun bord te maken, de spectaculaire 
expansie van stadse boerenmarkten, 
een nationale obsessie met kookpro-
gramma’s en een overdosis #food-
porn op sociale media. Chefs zijn 
supersterren. Foodfestivals winnen 
het van muziekfestivals in popula-
riteit. Het internet slibt dicht door 
de onophoudelijke stroom van food-
blogs. 

een nieuwe jonGerencultuur
Er waren altijd al mensen te vin-
den die verslingerd waren aan de 
Michelingids, die gastronomische 
verlanglijstjes bijhielden en voor wie 
uit eten gaan een serieuze hobby en 
een oppepper van hun sociale sta-
tus was. Maar tot voor kort waren 
dat deftige lui van een respectabele 
leeftijd, wier goed gespijsde porte-
feuille dergelijke liefhebberij toeliet. 
In datzelfde tijdperk beschouwde 
de gemiddelde student de broodjes 
van Panos als een uitgebalanceerde 
lunch en betrapte je niemand op 
het fotograferen van zijn Hollandia. 
Interesse voor eten was iets voor 
snobs of een enkele gezondheids-
freak, en het was in elk geval geen 
synoniem voor jong of hip. Intussen 
is het gesteven linnen vervangen door 
ruwhouten tafelbladen, monsteren 
de keurige restaurantgangers van 
weleer wat onthutst de nonchalance 
van hun jeugdige tegenhangers en 
kijkt niemand nog op van een student 
die zijn zelfgebakken haverkoekje 
met lage glycemische index boven-
haalt. Dat is, kort door de bocht, de 
afschildering van de foodiecultuur 
zoals ze afwisselend wordt verafgood 
en bespot.
Op zoek gaan naar obscure tent-
jes met een authentieke keuken of 
sparen voor een tasting menu bij 
een restaurant waar je maanden op 
voorhand moet reserveren, het lijkt 
een vreemde hobby voor een gene-
ratie die volwassen werd in het mid-
den van een economische recessie. 
Eenmaal van de schoolbanken werd 
generatie Y geconfronteerd met het 
feit dat de arbeidsmarkt niet op hen 
zat te wachten en dat huizen zoals 
die van hun ouders boven budget 
waren. Bij de ouders blijven wonen en 
het schaarse geld besteden aan eten: 
hoezo?
‘We hunkeren naar ervaringen in de 

echte wereld’, verklaart Turow. Rond 
etenstijd spreken we onze interne 
oermens aan door het blauwe vlam-
metje uit de gaspit te draaien: de 
aloude beheersing van het vuur. 
Koken in zijn pure vorm is een 
intieme omgang met wat de natuur 
ons biedt. De maaltijd die daarop 
volgt, is een zintuiglijke explosie die 
ons uit onze computercoma’s wekt en 
in de vleselijke, tactiele wereld kata-
pulteert. ‘Eten is een tegengif voor 
de tijd die we voor de computer door-
brengen, het is fysiek, het is tastbaar, 
het is echt.’ 

Glutenvrij en veGan
Ook niet onbelangrijk: we hebben 
controle over wat we in onze mond 
stoppen. ‘Ik denk dat mijn genera-
tie zich vaak onmachtig voelt’, aldus 
Turow. ‘De problemen van deze tijd, 
politiek, economisch en ecologisch, 
zijn complex: we weten niet waar te 
beginnen. Wat we eten, is een heel 
concrete keuze die we drie keer per 
dag maken. Drie kansen om iets te 
kiezen dat zowel goed is voor ons als 
voor de wereld. Het is geruststellend 
om op die manier grip te krijgen op 
die wereld.’
En eten is een manier om een identi-
teit te vormen. Veganistisch, gluten-
vrij of paleo: subculturen ontstaan 
rond wat je wel of niet eet. ‘Kies je 
voor een appel van een hoogstam-
boom? Of wil je eentje die maximaal 
tien kilometer verderop is geoogst? 
Neem je biologisch als criterium? Of 
is je motivatie zo groot dat je bereid 
bent om de appel zelf te gaan pluk-
ken? Wat je ook kiest, het staat vast 
dat die aankoop iets zal zeggen over 
wie je bent of wie je wilt zijn’, poneert 
Turow. 
Wat leidt tot de vraag of voedsel voor 
deze generatie enkel de bouwsteen 
voor een eigentijdse levensstijl is die 
Yummers geeft wat ze nodig hebben: 

i
»

STYLE
dE voEdSEloBSESSIE

vaN GENEraTIE Y 

OOit beschOuwde 
de gemiddelde 

student de 
brOOdjes van 
PanOs als een 

uitgebalanceerde 
lunch en betraPte 
je niemand OP het 
fOtOgraferen van 

zijn hOllandia



34

controle, identiteit en ervaring. Of vin-
den we een waar engagement onder de 
modieuze oppervlakte? Kortom: heeft 
deze verhoogde interesse van jonge-
ren voor voedsel al tot iets wezenlijks 
geleid?
Wanneer we deze vraag voorleggen 
aan professor Martin Caraher, profes-
sor voedsel- en gezondheidsbeleid aan 
de universiteit van Londen, wikt en 
weegt hij zijn woorden diplomatisch. 
‘Het is duidelijk dat de recessie mensen 
dichter bij hun voedsel heeft gebracht, 
en dat kan ik enkel toejuichen. Maar 
de kloof tussen mensen die zich goed 
voedsel kunnen veroorloven en mensen 
die dat niet kunnen, is verontrustend. 
De ironie is dat de mensen die twin-
tig jaar geleden lokaal aten de mensen 
waren met lage inkomens, nu zijn het 
de mensen met hoge inkomens. Lokaal 
is een niche geworden: exclusief en niet 
meer voor een grote groep mensen.’ 

consument of burGer?
Turow erkent dat het foodie-isme van 
generatie Y een erg individuele beleving 
is: de Y’er besteedt zijn geld bewust aan 
producten die gezond, lokaal, biolo-
gisch of verpakkingsvrij zijn. Maar dat 
bewustzijn leidt niet tot politieke actie. 
‘Ik zie Generatie Y niet op straat komen 
voor een herverdeling van de land-
bouwsubsidie. Maar ik wil wel bena-
drukken dat we met elke keuze voor 
lokaal of verantwoord geteeld voed-
sel de economie vormen. Een bewuste 
aankoop is een minder radicale actie 
dan op de barricades klimmen voor 
vrouwenrechten, maar het heeft ook 
impact. Anders dan in de tegencultuur 
van de jaren 70, reageren de bedrijven 
nu wel op het verhoogde bewustzijn 
van de consumenten met concrete 
acties.’ 
Voor Caraher is het niet voldoende: ‘De 
foodbeweging moet dringend een poli-
tieke beweging worden. Het voedings-
systeem is in crisis. Wie boodschap-

pen doet met een klein budget koopt 
vandaag niet langer kool of aardappe-
len, maar verwerkte producenten die 
bol staan van suiker, vet en zout. Het 
is veel goedkoper om een familiepak 
chips te kopen dan een kilo aardappe-
len: absoluut absurd. Voedselarmoede 
kenmerkt zich op dit moment in de 
ontwikkelde wereld evenzeer in over-
voeding en obesitas als in honger.’ 
De nieuwe soberheid van generatie 
Y, met een nadruk op verse, eenvou-
dige, pure producten, is het gevolg van 
een weldoordachte keuze die kennis 
en tijd vergt. De sociale kloof die zo is 
ontstaan, kan volgens Caraher enkel 
gedicht worden op beleids-niveau. 
‘Het huidige consumentisme van gene-
ratie Y draait om de vraag “wat kan 
ik doen?”, maar we moeten de vraag 
omdraaien naar “hoe kunnen we het 
systeem veranderen?”’ De professor 
eindigt het gesprek dan ook met een 
luide oproep aan alle foodies om in 
gesprek te gaan met hun lokale over-
heden om een wezenlijke verandering 
in het voedselsysteem door te duwen. 
‘Je eigen stad is het ideale startpunt 
voor verandering. Kijk maar naar New 
York, het epicentrum van de foodiecul-
tuur, waar in 2008 nieuwe voedsel-
richtlijnen werden doorgevoerd. Fruit 
en groenten kregen een prominente rol 
en drinkwater moest altijd voorhanden 
zijn. Dat resulteerde in een extreme 
make-over van de 260 miljoen maal-
tijden die jaarlijks worden geserveerd 
in ziekenhuizen, scholen, kinderdag-
verblijven en bejaardentehuizen. Met 
zo’n kleine maatregel bereik je zoveel 
mensen.’ 
En met die aanvuring bezorgt hij de 
yummers meteen een stevige portie 
food for thought. 

Tips voor de perfecte foodfoto vind je  
op www.standaard.be/foodfoto
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