
Eten  is alti jd al meer geweest dan  voedse l consumeren. In dit boek word t ge focust op he t besef dat ‘wat je  

eet’ en  ‘wie je ee t’ er toe doet. 

Mag alles gegeten worden? De organisatie EVA (Eth isch Vegetar isch Alternatief) vind t alvast van niet en  

slu it hiermee in zekere zin aan bij de ‘oude’ voedse lrestricties van joden en moslims, ook we l ‘sp ijswetten’  

genoemd. De Joodse tradit ie meent dat we ons via  voedse l kunnen verhe ffen  to t een hoger geeste lij k 

niveau. Het strikte opvolgen van de kosjer voorschriften , de praktijk van he t kasjroet, komt in dit boek ter  

sprake . Ook moslims besteden u itzonderl ijke zorg aan spijswetten. Wie ooit gevlogen heeft met een Turkse  

vl iegtu igmaatschappij  weet dat he t voedsel gecer ti ficeerd is. Maar waarom zi jn varkens haram en nie t 
halal en delen moslims dit voedse lvoorschrift met joden? En hoe hanteren voedseldistribu teurs de  

kasjroetli jst d ie he t Rabbinaat jaarli jks uitbrengt? 

Jezus van Nazareth  spreekt we l veel over voedsel maar  sp ijswetten  zijn  overbod ig. Perioden van nie t-eten  

of vasten zi jn echter wel be langrijk. Vasten in de aanloop naar  belangri jke feesten zi jn standaard in  de  

christe li jke traditie en zijn vergeli jkbaar met de ramadan in de islam of Jom Kippoer in het jodendom. Kan 

vasten opn ieuw ie ts be tekenen, gezien de nieuwe aandacht voor voedsel? Kunnen we de  Bijbelse  

voedselsymbo liek heractualiseren? Brengt rust in he t hoofd trouwens ook geen rust in de sto fwisseling: van  

het vroegere ‘versterven’ naar  sp iri tueel a fvallen? Voldoende stof om over  na te denken. 

Voedsel is nooit en nergens een neutraal gegeven. Nadenken over oude en nieuwe ‘spijswetten ’ -  

belangrijk in rel igies én  in een  gesecu lariseerde samenleving -  is daarom in teressant. 
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