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‘Gezond valt in dezelfde categorie als  
pensioen’

Helaas geldt dat vooral voor vol-
wassenen. Voor kinderen is ge-
zond nogal vaag. Gezond valt in 
dezelfde categorie als pensioen. 
Dat komt later wel. 
De bron van ongezonde voeding 
is misschien wel dat eten met 
het toenemen van de welvaart 
een andere functie heeft gekre-
gen. Was vroeger een goed ge-
voel in de maag belangrijk, nu 
gaat het voor veel mensen om 
een lekker gevoel in de mond. De 
mier is nerd en de krekel koning. 
Velen wachten met een zak chips 
af tot de hoofdprijs op hun lot is 
gevallen. Eet gevarieerd en eet 
met mate is naar mijn idee nog 
steeds dé oplossing voor een ge-
zonde voeding. Alle gezondheid-
hypes ten spijt, dit blijft een ijzer-
sterke formule. 
Gedachteloos eten past in een 
tijd van welvaart. Overgewicht is 
daarom eerder een maatschap-
pelijk probleem. Met eten als 
middel, niet als oorzaak. Een ge-
zonde voeding is geen hypege-
voelige technocratische voeding. 
In plaats van snoep gezond en 
van gezond eten snoep te maken 
zou nog meer aandacht uit kun-
nen gaan naar het verbeteren 
van de smaak van de voedsel-
bron, het basisvoedsel. Er zijn al 
mooie ontwikkelingen gaande. 
Smakelijk brood is geen uitzon-
dering meer. Je hoeft niet meer 

naar Italië te gaan voor overheer-
lijke tomaten. Smaakonderzoek 
is in tien jaar tijd effectiever en 
krachtiger geworden. 
Er kan meer. Omdat economi-
sche motieven in de groenteteelt 
prevaleerden is er onbedoeld 
veel smaakschade opgelopen. 
Witlof is smaakloos, spruitjes 
zijn niet lekker meer. Komkom-
mer is water, worteltjes smaken 
oranje. Smaakrijkdom en zoet 
zijn weggesaneerd. Het gaat om 
het uiterlijk, niet om de smaak. 
Gelukkig zijn er nog onderne-
mers die producten zoals rijk 
smakende tomaten op de markt 
durven te brengen. Die mensen 
geven het voorbeeld. Kunnen zij 
niet een prijs voor gezonde voe-
ding krijgen?
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Hoe smaakt gezond ook al weer? 
Smaak is variabel. Wat vroeger 
vies was, wordt nu met plezier 
gegeten. Het viel als kind niet 
mee om koffie, wijn en bier lek-
ker te vinden. Maar de beloning 
kwam al na een paar weken. Ook 
voor ‘lekker’ geldt de regel: waar 
een wil is, is een weg.  
Dus, als gezond eten belangrijk 
is, ga je het ook lekker vinden. 
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