Literatuur Food & the City College #4
Maak het concreet
Het vierde en laatste college van Food & the City gaat over het concretisering van de transitie zoals die
beschreven is in het Multi Level Perspective model voor verandering. Daarbij benadrukte prof. dr. Arnold van de
Valk, die met gedegen voorbereiding (het bijwonen van alle drie voorgaande colleges) het wetenschappelijke
sluitstuk vormde, dat we het hier over een model hebben, niet over een theorie. Hierbij sprak hij meermaals over
Karl Popper, een invloedrijke (wetenschaps)filosoof die normen heeft gesteld aan wat een (natuurwetenschappelijke) theorie zou moeten behelsen.
Verschil theorie en model:
Theorie: verklaring voor een stukje van de natuur en/of het menselijk leven
Model: vereenvoudigde weergave van stuk van werkelijkheid (beeld) - lastig te toetsen. Berust op aannames.
De transitiepaden die Arnold noemde staan beschreven in ‘Transitions to Sustainable Development’, New
Directions in the Study of Long term Structural Change. John Grin, Jan Rotmans en Johan Schot. 2010.
Hoe ‘structuren’ of ‘instituties’ en het ‘menselijk handelen’ zich tot elkaar verhouden en elkaar beinvloeden legt
Arnold in relatie tot het MLP-model uit aan de hand van de structuratietheorie van Giddens. Vanuit de WUR
kwam hier in 1985 een publicatie over: ‘Een kennismaking met de structuratietheorie’, waar onder andere Gert
Spaargaren (uit college 1) aan heeft meegeschreven.
Vervolgens maakte Arnold de vertaalslag naar voedsel en de stad, of beter voedsel en metropolitane regio’s.
Onder andere werd Wayne Roberts uit Toronto weer genoemd, maar voormamelijk de mogelijkheid en
noodzaak van deze regio’s om iets te gaan doen werd benadrukt. Boekentip voor wie hier meer over wil weten:
‘Cities and Agriculture: Developing resilient urban food systems’. Henk de Zeeuw, Pay Drechsel. 2015.
Transities en voedselbeleid in de MRA (metropoolregio Amsterdam): daar is niet alleen vanuit wetenschappelijk
oogpunt veel over te zeggen. Jaap de Jong van ‘De Gezonde Stad’ en ‘Van Amsterdamse Bodem’ zette ons
weer met beide voeten in de praktijk door ons kennis te laten maken met verschillende initiatieven in en rond
Amsterdam, ofwel projecten van ‘De Gezonde Stad’ of onderdeel van VAB. Zijn conclusie en boodschap: al die
initiatieven maken samen de transitie. Het zijn mensen in de stad die de ‘transitie’ belichamen, gewoon door te
doen.
Deze boodschap is tevens het einde van de collegereeks ‘Food & the City’. Wie weet zien we elkaar in de
toekomst bij andere programma’s of projecten. Heb je er nog geen genoeg van gekregen en wil e nog meer
leren: Wageningen Academy en Food Hub organiseren verschillende programma’s waar je aan kunt deelnemen.
Houd ons in de gaten, want wie weet komt er een tweede collegereeks of een ander mooi programma!
Bedankt voor je deelname!
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