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e-nummers:  
geen omkijken meer naar je eten
                    

geval iets vreemds aan de hand 
is met E-nummers. Hoewel “E” 
moet uitdrukken dat additieven 
op veiligheid zijn getest en door 
de EFSA zijn toegestaan, staan 
E-nummers al decennialang in 
een kwaad daglicht bij de con-
sument. Hoe komt dat?
Een gangbare verklaring is dat 
consumenten nu eenmaal wei-
nig begrijpen van additieven: ze 
zouden bang en onredelijk zijn, 
of een te romantisch beeld heb-
ben van voedselproductie. De 
strategie om het vertrouwen te 
winnen was dan ook: die trage 
leerling nóg beter voorlichten. 
Een meer recente strategie is 
clean label: de consument krijgt 
zijn zin, ook al begrijpt hij nog 
steeds niet dat E-nummers vol-
strekt veilig zijn. De klant is im-
mers koning.
Je wint het vertrouwen natuur-
lijk niet door de consument als 
trage leerling of wispelturige  
koning te behandelen. Als je je 
verdiept in zorgen over E-num-
mers zie je dat consumenten 
zich om veel meer zaken be-
kommeren dan voedselveilig-
heid alleen. Voor veel mensen 
staan E-nummers bijvoorbeeld 

voor een omgang met voedsel 
die bijdraagt aan een onver-
schillige, gemakzuchtige en 
vlakke eetcultuur.
Dat is ook niet zo vreemd. 
Dankzij de toepassing van E-
nummers kunnen we genieten 
van kant-en-klare gemaksvoe-
ding, en koken met pakjes en 
zakjes. Snel, gemakkelijk en uni-
form. Dat is precies de belofte 
van veel E-nummers: je hebt 
geen omkijken meer naar je 
eten. Maar steeds meer consu-
menten zien in die belofte eer-
der een schrikbeeld, en spreken 
de industrie daar soms ook op 
aan. De levensmiddelenindus-
trie heeft nu eenmaal een be-
langrijke invloed op de ontwik-
keling van onze eetcultuur.
Of deze zorgen terecht zijn of 
niet: ze zijn in elk geval niet zo 
onredelijk als ze op het eerste 
gezicht lijken. Ze verdienen een 
antwoord. De levensmiddelen-
industrie wint aan geloofwaar-
digheid door juist over deze 
zorgen in dialoog te gaan met 
consumenten. Dat vraagt dan 
wel om een perspectief op voe-
ding dat breder is dan voedsel-
veiligheid alleen.
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Enkele jaren geleden werd Unox 
voor de Reclame Code Commis-
sie gesleept voor haar campag-
ne Eerlijk is heerlijk. De fabri-
kant vermeldde trots dat er 
“geen E teveel” in haar rook-
worst zat. Daarmee zou Unox 
ten onrechte suggereren dat er 
iets mis is met E-nummers, was 
de klacht. Die werd afgewezen, 
maar wijst erop dat er in elk  
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