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Het is een heel aparte ervaring om in drie achtereenvolgende jaren op 
dezelfde avond op hetzelfde grasveld te staan met dezelfde geur van vuur in 
je neus, dezelfde muziek in je oren en dezelfde smaak in je mond: wrap met 
pijnboompitjes. Alsof er geen 365 dagen voorbij gegaan zijn sinds het jaar 
ervoor. Alsof de tijd heeft stilgestaan! Dat heeft hij natuurlijk niet; er zijn in 
zes jaar Springtij belangrijke dingen veranderd.  

Op de allereerste Springtij zeiden we nog: “Onder de twee graden blijven 
kan, als we maar heel snel aan de slag gaan.” Vorig jaar was dat geworden: 
“Het kan, maar dan moeten we wel héél snel aan de slag gaan.” Dit jaar, 
door verschillende sprekers: “Het spijt me dat ik wat pessimistisch ben: ik zie 
het niet meer gebeuren. Maar we moeten wel heel snel aan de slag!” 

Wat betekent die ongemakkelijke waarheid (en dat is een understatement) 
voor onze voedselvoorziening? Dat was het onderwerp van de eerste 
voedselworkshop, in de Doopsgezinde Kerk. Behalve zeer concrete zaken die 
nodig moeten worden aangepakt, bewoog het gesprek zich ook richting de 
onderliggende fouten in het systeem en onze houding ten opzichte van 
voedsel. Misschien was het de stemmige locatie die iemand deed opmerken 
dat voedsel ons wel weer wat meer heilig zou mogen zijn. Iets waar je 
eerbied voor hebt. Het Hebreeuwse woord voor ‘heilig’ betekent eigenlijk 
‘apart gezet’, ‘speciaal’, ‘niet-gewoon’. En nee, voedsel is niet gewoon. 
Verspilling zou ook niet gewoon mogen zijn. Wegmikken van halve 
maaltijden, derving door klungelige logistiek… 35% van de CO2-uitstoot van 
een Nederlander is voedselgerelateerd. Minder verspillen, minder vlees, 
minder snoep en andere lege calorieën eten zijn dus klimaat-maatregelen die 
echt zoden aan de dijk zetten. 

In de tweede bijeenkomst in de voedselserie deelde Hans Eenhoorn met ons 
zijn diep gevoelde boosheid over de nog altijd bestaande honger in de 
wereld. Het zijn cijfers die zwaar op de maag liggen: 25.000 mensen per dag 
die overlijden aan ondervoeding, terwijl dat niet zou hoeven. Technisch 
gezien is genoeg voedsel voor alle wereldbewoners namelijk gewoon 
haalbaar. “Ik heb ze voor mijn ogen zien doodvallen in Malawi!”, vertelde 
Hans, om te vervolgen: “Klaas zegt het wel zo mooi: je naaste links 
liefhebben zoals jezelf rechts… maar maken we ons nou eigenlijk echt wel zo 
druk om die arme sloebers?” 

Ja, laat voedsel ons weer wat meer heilig zijn. Eerbied en dankbaarheid voor 
dat bord voor ons neus. Voor de boeren, de koks van vandaag, Flang en 
Cees, voor de Aarde en desgewenst voor haar schepper.  

Ik wens u een smakelijke voortzetting, eet alstublieft uw bord leeg of het 
bord van uw buurman of buurvrouw, en, zoals de jeugdherbergvader van de 
Volkshogeschool hier in Hoorn altijd zo mooi zei: moge het u wel bekomen. 
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