
Overweging: 

 

De hele Fipronil affaire met de eieren maakt het weer eens duidelijk: nadenken over eten is nodig.  

Vandaar een overweging over eten, een wat ongebruikelijk onderwerp. 

 

Het boek Ode aan de E-nummers heeft me verrast. 

Niet omdat het laat zien dat E-nummers veilig zijn en dergelijke, maar omdat het een nieuw licht geeft 

op ontwikkelingen in onze maatschappij.  

En die impact die dergelijke ontwikkelingen kunnen hebben. 

 

Vandaag de nadruk gelegd op het stuk waarin aan de ene kant een loflied klinkt op het koken. 

Het klinkt zelfs religieus. 

Aan de andere kant een loflied op de kant en  klaar maaltijd, voor jong en oud.  

 

In de Bijbel een stuk gelezen dat gaat over het al dan niet eten van vlees. 

Paulus geeft aan dat we moeten handelen volgens onze eigen overtuiging, tot eer van God, zonder 

daarbij te oordelen over anderen. 

Dat dat moeilijk is blijkt ironisch genoeg ook aan zijn eigen taalgebruik. 

Want hij noemt het niet willen eten van vlees een zwak geloof. 

 

En juist dat oordelen over wat we eten, dat zien we veel terug. 

Kookprogramma’s schieten als paddenstoelen uit de grond en vaak is daarin het motto dat alles van 

scratch moet.  

Geen voorgesneden groente of pakjes en al helemaal geen kant-en-klaar maaltijden natuurlijk. 

Binnen die programma’s is dat ook wel logisch, want het gaat dan vaak om een competitie waarin de 

verschillende kandidaten hun vaardigheden moeten laten zien. 

Het spreekt voor zich dat er meer vaardigheden nodig zijn om alles zelf te koken dan om dergelijke 

gemakkelijke pakjes en zakjes te gebruiken. 

 

Volgens Jamie Oliver zouden ze op scholen allemaal zo moeten koken. 

Waarbij de groente uiteraard ook vers moet zijn, want groente uit diepvries, laat staan uit pot of blik, 

dat KAN natuurlijk niet! 

Alles moet vers en door het personeel van scratch worden gedaan. 

 

Dat lijkt misschien een onschuldig idee, maar dat is het niet. 

 

Want waarom zou dat eigenlijk moeten? 

Wat zijn de voordelen en de nadelen van koken van scratch? 

Wat gebeurt er hier? 

 

Een opkomst van orthodoxie in de keuken! 

 



Maar de gevolgen gaan verder dan de keuken: 

- Schuldgevoel aanpraten bij koken uit pakjes en zakjes en kant-en-klaar maaltijden 

- Mogelijke tijdswinst negeren: hoe kan die tijd anders gebruikt worden? 

- Als je na een lange werkdag al je energie steekt om te koken van scratch, kom je misschien 

niet meer toe om met je kind te spelen. Om een boek te lezen. Of om een preek te schrijven. 

- Opdringen van een eigen ideologie, zonder dat dit echt met gezondheid te maken heeft. 

- Zelf koken namelijk niet per se gezonder. Mexicanen staan gemiddeld lang in de keuken en 

hebben een gigantisch obesitas probleem.  

- Recepten uit kookboeken, zoals die van Jamie Oliver, bevatten vaak te veel vet, suiker en 

zout. Zelfs meer dan de gemiddelde kant-en-klaar maaltijd. 

- Zowel bij zelf koken als bij kant-en-klaar maaltijden of een beetje er tussenin, kun je 

gezonde of minder gezonde keuzes maken. 

- Veel verse producten zorgen ook voor meer afval, het vaker weggooien van voedsel. Denk maar 

na: hoe vaak moet u een blik of pot weggooien, omdat het over datum is? 

Eraan verwant, bij de Fipronil affaire zijn veel eieren weggegooid en kippen na de slacht vernietigd. 

Terwijl toxicologen in koor zeggen dat dit nergens op slaat. 

De norm is gebaseerd op levenslang eieren eten met een gehalte aan Fipronil. 

Bij een tijdelijk probleem, kun je een norm passen gebaseerd op een tijdelijke blootstelling. 

 

Een strenge leer kom je in sommige kerken tegen, maar ik denk dat tegenwoordig – hier in Nederland- 

meer mensen last hebben van de strenge leer in de keuken. 

En we hebben daarbij last van een chemofobie.  

 

En daar kunnen wij vanuit religieus perspectief best wat over zeggen. 

Niet exclusief uiteraard, ook vanuit humanistisch perspectief kan dat. 

 

Het opdringen van eigen overtuigingen en het verspreiden van halve waarheden en klinkklare leugens, 

dat kan toch zomaar niet! 

 

We leven in een tijd waarin de alternatieve feiten hoogtij vieren. 

De beroemdste gebruiker daarvan in president Donald Trump. 

Maar ook de tegenstanders van vaccinatie houden ervan. 

En veel kookfanaten dus. 

 

Dan is het belangrijk om een tegenwicht te bieden, een ander geluid te laten horen. 

Namelijk dat koken niet nodig is en verse producten vaak zorgen voor meer afval. 

Vaker naar de supermarkt gaan, zal dan vaak ook zorgen voor meer vervuiling. 

Want diegenen die lopend of met de fiets boodschappen doen, zijn de uitzondering. 

 

Betekent dat dat we tegen koken moeten zijn? 

Nee, natuurlijk niet! 

Er is niks mis mee als u het leuk vind om – misschien deze avond wel – uitgebreid in de keuken te 

staan om van scratch een maaltijd op tafel te zetten.  

Omdat u het leuk vindt om te koken 

Omdat u er extra van geniet, omdat u het lekkerder vindt als u zelf kookt 

Omdat u er een ander blij mee maakt. 

 

Zo zijn er diverse goede redenen om te koken. 

 



Maar het is wel goed om te beseffen dat er ook oneigenlijke redenen zijn. 

Gebaseerd op misvattingen. 

 

Want als we er eerlijk naar kijken, is zelf koken gewoonweg niet nodig in ons land.  

En als we koken, is er wat gezondheid betreft niks mis met koken uit pakjes en zakjes. 

Met groente uit de diepvries, uit pot of uit een blik. 

 

Niet oordelen betekent dat we elkaar hierin vrij zouden moeten laten. 

En dan helpt het om te beseffen wat koken tegenwoordig is geworden. 

 

Vroeger moesten mensen zeilen als ze naar een ver land wilden gaan, moesten ze zelf vissen om vis te 

kunnen eten, breien om warme kleding te kunnen dragen in de winter enzovoorts. 

 

Die tijd is voorbij. 

Maar zeilen, vissen en breien, zijn die activiteiten dan uit onze samenleving verdwenen? 

Nee, het zijn hobby’s geworden! 

Koken is niet langer noodzakelijk, maar het is een hobby. 

 

Dus laten we naar analogie van de brief van Paulus niet neerkijken op mensen die in deze tijd koken,  

Of het nu van scratch is of uit pakjes en zakjes. En laten we ook niet neerkijken op mensen die voor de 

kant-en-klaar opties gaan. En er is ook niks mis met mensen die soms het één en soms het ander doen. 

Doe wat voor jou goed is en laat een ander doen wat voor hem of haar goed is. 

 

Kortom:  

- Weg met de orthodoxie uit de keuken! 

- Weg met ‘alternatieve feiten’! 

- Weg met al dat oordelen over wat anderen doen! 

 

Verdraagzaamheid kan overal beginnen. 

Niet alleen in de kerk, maar ook in de supermarkt en de keuken. 

Dat wij ons, op allerlei plaatsen, mogen inzetten voor een wereld met meer verdraagzaamheid! 

 

En dat we eerlijk mogen zijn over ons eten. 

Want de ‘alternatieve feiten’ over eten zorgen voor onterechte schuldgevoelens, voor vervuiling en voor 

minder gezonde keuzes. 

De eerlijkheid is ook een taak van instanties zoals de NVWA, die mensen niet onnodig bang moet 

maken. Want het is toch ernstig dat de woordvoerder mensen zegt dat ze misschien beter kunnen 

wachten met het eten van eieren, terwijl ik met alleen een inleiding toxicologie (slechts 2 

studiepunten!) al doorhad dat er geen gevaar was. 

Maar laten we zeker ook kijken naar onszelf, want ook wij hebben een taak om eerlijk te zijn over onze 

motieven, die zoals met zoveel kwesties in het leven, soms rationeel zijn en soms niet.  

 

Daarbij kunnen we denken aan Mattheüs 5:37: ‘Laat jullie ja ja zijn en jullie nee nee.’ 

Een tekst die ons aanspoort om eerlijk te zijn. 

Maar die als je de nadruk op jullie legt, ook kan stimuleren tot verdraagzaamheid. 

Want mijn ja, is mijn ja en hoeft niet jouw ja te zijn. En hetzelfde geldt voor nee. 

Amen 

 

  


