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Vroeger, tot zo’n vijftig jaar geleden, kookten  
we met verse, pure ingrediënten zonder conser
veringsmiddelen. Ongezonde en luxeproducten  
als snoep, chocola en snacks stonden alleen bij 
wijze van uitzondering op het menu. Onze oma’s 
hadden een gezondere lifestyle dan wij. Wij leven  
in een consumptiemaatschappij, waarin we vaker 
eten om het eten dan dat we ervan genieten.  
We zijn vergeten hoe producten echt horen te  
smaken. Onder andere door alle toevoegingen  
die in voedsel worden gestopt. 

Etensplek
Omdat het leven sneller is geworden, zijn we ook 
sneller gaan eten. We nemen minder tijd om te 
koken én om het naar binnen te werken. Of we  
eten en kijken tegelijkertijd tv. Regelmatig ook  
nog met het bord op schoot in plaats van aan  
tafel. Lunchen doen velen van ons aan het bureau, 
in de buurt van ons computerscherm. De voedsel
producenten hebben gezorgd voor een overmatige 
hoeveelheid aan snelle producten. Bovendien 
worden we op elke willekeurige plek in Nederland 

overspoeld door fastfoodketens. Omdat de geuren 
die deze ketens uitspuwen ervoor zorgen dat we 
trek krijgen, stappen we er regelmatig naar binnen. 
Niet omdat we het zo lekker vinden – want echt  
voldaan zijn we na het eten van een hamburger 
 niet – maar gewoon omdat het aanbod er is. 

Jij en je lichaam
Laten we eerst even teruggaan naar onze belang
rijkste bestaansbron: ons lichaam. Velen van ons 
zien dat als iets wat niet van onszelf is. Het is een 
werktuig. Het moet werken. En als het dat niet 
doet, moet het zo snel mogelijk worden gerepa
reerd. Je lichaam vertelt je precies hoe het met je 
gaat. Je zwakke plekken worden direct zichtbaar 
op het moment dat je stress hebt, ziek wordt,  
oververmoeid of zelfs depressief raakt. Voor de  
één is dat haar rug, voor de ander haar hoofd, 
maag of darmen. We weten wel dat we naar ons 
lijf moeten luisteren, maar toch doen we het niet. 
Helaas realiseren de meesten zich niet dat het ook 
anders kan. Dat je door je voedingspatroon aan te 
passen minder moe kunt zijn of minder last van je 

‘Ik wil wel gezonder leven, maar daar heb ik nu geen 
tijd voor. Dat komt later wel’, hoor ik vaak om me heen. 
Zelf gooide ik kort geleden – noodgedwongen –  
het roer om. Ik bande mijn verslavingen chocola en 
kaas uit mijn leven en pluk daar nu de vruchten van.  
Hoe langer je ongezond leeft, hoe kleiner de kans  
dat je dit ‘later’ haalt. Dus stop met het verzinnen  
van smoesjes en geef je lichaam wat het nodig heeft.  
Want ook als je een druk leven hebt, geen  
keukenprinses of nou eenmaal een gemakzuchtig  
mens bent, is het mogelijk gezond te eten. 

En ze leefde 
nog lang en gezond… 

door Irene van Gent  \ post@irenevangent.nl   
fotografie en beeld SImone CIjntje, ShutterStoCk

( Balance )

Irenes Slow Year 
Vlak voor de zomer van 2009 verkoopt  
VMClid Irene van Gent haar huis in Utrecht 
en pakt ze haar tassen. Ze gaat op zoek 
naar rust en een gezond leven. Ook wil ze 
een aantal concrete zaken doorgronden,  
zoals het slowfoodconcept in Italië, waar – 
niet verwonderlijk gezien de voorliefde van  
Italianen voor goed eten en drinken –  
veel belangstelling is voor deze beweging. 
Volg Irenes ervaringen tijdens haar 
‘Slow Year’ via haar blog: 
http://myslowyear.wordpress.com. 
Lees ook: http://bit.ly/ZgMnd over de 
nieuwe baan die Irene in november gaat 
starten, als (slowfood)kok in De Berghut  
van oud-VMC-lid Nelleke Griffioen.  
Nieuwsgierig naar De Berghut, Nellekes 
‘passiekatalysator’? Lees dan het artikel  
De ommezwaai op pagina 44.

Irene van Gent test lokale producten op een Italiaanse markt.
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spijsverteringskanaal kunt hebben. Velen van ons 
veranderen hun levensstijl echter pas als ze met 
hun neus op de feiten worden gedrukt. Als ze een 
te hoge bloeddruk of overgewicht hebben, een 
burnout krijgen of een ernstige ziekte. Te laat dus!

Jij en je voeding
In de meeste producten die je in de supermarkt 
vindt, zit een groot aantal kunstmatige  
toevoe gingen. Denk hierbij aan kleurstoffen, 
conserveermiddelen, antioxidanten, emulgatoren, 
stabilisatoren en smaakversterkers, beter bekend 
als Enummers. Ooit wel eens bedacht hoe het  
kan dat een appel in stukjes in een zakje van  
Albert Heijn er na een paar dagen nog steeds fris 
en fruitig uitziet, terwijl deze binnen vijf minuten 
bruin is als je ‘m zelf snijdt? Kantenklaarmaal
tijden (in welke vorm dan ook, ook pastasaus uit 
een potje) bevatten veel hulp stoffen om ze lang 
goed te houden. Anders zouden ze er in de winkel 
lang niet zo lekker uitzien als nu het geval is. Mooi 
eten verkoopt! Daarin zit ‘m meteen het probleem. 
Natuurlijk willen de voedingsmiddelenfabrikanten 
dat jij hun producten koopt. En omdat het er zo  
lekker uitziet, laat jij je verleiden. 

De keuze is aan jou
Gelukkig is er licht in de duisternis. Iedereen weet 

wel dat het beter is biologische producten te ge
bruiken. Hoewel je ze steeds meer tegenkomt in  
de winkel, vinden we ze vaak te duur en kost het 
soms te veel moeite de juiste winkels te vinden. 
Een stapje verder dan biologische voeding gaat het 
idee van slowfood. De slowfoodbeweging wil dat 
we weer genieten van eten. Ze is erop gericht men
sen (weer) in contact te brengen met eerlijk en puur 
eten, voornamelijk op basis van regionale levens
middelen. Wanneer je verse regionale producten 
koopt, weet je wat je in huis haalt. De plaatselijke 
boer of slager kan je namelijk precies vertellen  
hoe hij zijn producten of dieren heeft behandeld. 
Daarnaast hebben deze etenswaren ook geen  
lange weg hoeven afleggen, wat ook nog eens 
goed is voor het milieu. Het grootste nadeel van 
dergelijke producten is dat ze vaak veel duurder  
zijn dan hun ‘reguliere’ soortgenoten. Dat komt 
doordat ze niet massaal kunnen worden geprodu
ceerd; ze bevatten geen chemische stoffen die  
de houdbaarheid bevorderen. Ook het feit dat  
slowfood vaak van extreem hoge kwaliteit is,  
rechtvaardigt de hogere prijs. Uitgangspunt van 
slowfoodaanhangers is daarom dat je minder  
verschillende producten koopt, zodat je je kunt  
veroorloven bij wat je wél koopt te kiezen voor 
betere kwaliteit. Op deze manier eet je beter en 
gezonder, zonder dat het meer geld kost. 

Net als oma
Om je gezond te voelen, hoef je lang niet altijd  
alleen maar biologisch voedsel of slowfood te eten. 
Het is vooral goed om te kiezen voor producten die 
vers zijn en kunnen bederven, in plaats van voor 
het kantenklaarvoedsel dat je in de supermarkt 
vindt. Michael Pollan, schrijver van onder andere 
In Defense of Food: An Eater’s Manifesto, geeft 
aan dat het er bij de keuze van voedsel om gaat 
die producten te kiezen die er daadwerkelijk als 
eetwaar uitzien. Hij stelt dat je niets moet eten wat 
onze overgrootmoeders niet als zodanig zouden 
herkennen. Kies dus producten die kunnen rotten, 
dan weet je zeker dat het puur natuur is. 

Nog nooit zo lekker!
Zelf heb ik onlangs mijn eetpatroon drastisch ge
wijzigd. Ik voelde me vaak moe, had altijd last van 
mijn darmen en voelde me zwaar, alsof ik mezelf 
echt vooruit moest duwen. En dat terwijl ik net in  
de sportschool te horen had gekregen dat ik echt 
 in topconditie was. Ik heb daarop een aantal  
producten drastisch uit mijn eetpatroon gehaald. 
Kaas en chocola bijvoorbeeld, waaraan ik echt  
verslaafd was. Ik eet alleen nog maar pure  
voedingsmiddelen. Dit heeft tot gevolg gehad dat  
ik vijf kilo lichter ben geworden. Dat zie je niet 
alleen, ik merk het ook echt. Ik voel me veel beter 
dan al die jaren hiervoor en ik merk het meteen  
aan mijn lichaam als ik iets eet wat niet goed  
voor me is. Ik krijg dan direct last van mijn maag  
en darmen, soms zelfs alleen al door naar de  
boosdoener te kijken. 
Het kost me weinig moeite. Ik ga één keer per  
week naar de groenteman en sla een enorme hoe
veelheid verse groente en fruit in. Meestal kan ik 
daar dan wel een week mee doen. Elke dag kijk ik 
met welke groenten ik weer iets lekkers kan koken. 
Als toevoegingen gebruik ik vrijwel alleen olijfolie, 
azijn, suiker, zout en peper en het liefst zo veel  
mogelijk verse kruiden. Ik heb nog nooit zo lekker 
gegeten! Want het grote voordeel is dat je echt 
proeft wat je eet. Slowgroente is echte groente; 
het wordt niet bedolven onder allerlei kunstmatige 
geur, kleur en smaakstoffen. Tussendoor eet ik 
fruit en yoghurt. Voor de lunch neem ik een salade 
of eet ik brood met olijfolie en boter. Het is simpeler 
om op deze manier te eten, omdat je minder han
delingen hoeft te verrichten om het klaar te maken. 
Het meest opvallende vind ik dat ik nu helemaal 
geen behoefte meer heb aan kaas en chocola en 
allerlei andere ‘samengestelde’ etenswaren die je 
in de supermarkt vindt. Aan de andere kant heb ik 
wel een lichte verslaving ontwikkeld voor groenten 
en fruit. Als ik niets gezonds in huis heb, word ik 
onrustig en zoek ik meteen uit waar ik het snelste 
aan mijn dagelijkse portie kan komen. 

‘Slowgroente is echte 
groente; het wordt  
niet bedolven onder 
allerlei kunstmatige 
geur-, kleur-  
en smaakstoffen’ 
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De werking 
van E-nummers
Enummers, ook wel additieven genoemd, zijn alle geur, kleur en 
smaakstoffen die zijn goedgekeurd door de Europese Unie. Er zijn  
ongeveer zesduizend kunstmatige aroma’s in omloop. Dit betekent dat 
elk product dat niet biologisch of puur is wel een of andere toevoeging 
bevat. Niet al deze additieven zijn schadelijk, maar het merendeel wel. 
De twee meest schadelijke – en meest voorkomende – additieven zijn 
E621 en E951. 
•  E621 heeft als doel de smaakpapillen te stimuleren. Het zorgt ervoor 

dat je in één keer een zak chips, snoep of koekjes naar binnen kunt 
werken. Dit additief is één van de oorzaken van zwaarlijvigheid. 

•  E951 (ook bekend onder de naam aspartaam) is een suikerver
vanger. Het wordt veel gebruikt in lightproducten. Uit onderzoek is 
gebleken dat aspartaam de meest dodelijke toevoeging ter wereld is. 
Aspartaam kan een enorme lijst aan bijwerkingen veroorzaken, zoals 
hoofdpijn en migraine, smaakverlies, oorsuizingen, duizelingen,  
misselijkheid. 

Bron: Wikipedia 

Lees voor meer informatie het boekje Wat zit er in uw eten?  
van Corinne Gouget en Will Jansen.

Websites met nuttige tips  
om anders te gaan eten

•  www.michaelpollan.com – site van de auteur van In Defense of 
Food: An Eater’s Manifesto

•  www.slowfood.nl – hier vind je onder meer slowfoodrecepten
•  www.slowfood.com – site van de internationale slowfoodorganisatie
•  www.food-info.net – voedingsinformatiesite
•  www.bouillonmagazine.nl – hier kun je het boekje Wat zit er in  

uw eten? bestellen
•  www.voedingscentrum.nl – voorlichtingscentrum over gezond, 

lekker, veilig en bewust eten
•   www.groentenabonnement.nl – via deze site kun je elke week een 

vers pakket biologische groenten ontvangen, vaak met recepten

Balance M Column N

04.23 uur. Milo huilt. Vandaag had  
ik een ingewikkelde meeting over  
de fiscale aspecten van aandeel-
houderschap. Plus een lange  
inhoudelijke discussie over  
rebranding van Positioneringsgroep 
naar BRND. Het is stil. Ik houd mijn 
adem in en luister geconcentreerd. 
Morgenochtend moet ik vroeg in 
Den Bosch zijn voor een belangrijke 
presentatie. Milo haalt diep adem en 
laat dan heel duidelijk weten dat ik 
toch echt moet komen.

Terwijl ik halfslapend heen en  
weer wandel met een klaarwakker 
pakketje in m’n armen, denk ik na 
over de nieuwe combinatie in mijn 
leven: moederschap en ondernemer
schap. Ze lijken wel een beetje op 
elkaar, die twee. Ideeën over de  
toekomst, die onbekend en  
avontuurlijk is. Een overweldigend 
verantwoordelijkheidsgevoel, alsof 
er zonder mij niets van terechtkomt. 
Steeds weer nieuwe dingen ontdek
ken, die zorgen voor groei en voor
uitgang. Als ik het zo bekijk, is het 
eigenlijk vrij simpel: moederschap  
ís ondernemerschap!

04.37 uur. Milo slaapt. Ik ben klaar
wakker. Als ik toch niet kan slapen, 
kan ik wel even de was uit de droger 
halen. Ik kom er overdag niet aan  
toe naast m’n werk ook nog het  
huishouden te runnen. Hoe doen 
andere werkende ouders dat toch? 
Hoewel, als ik eerlijk ben, heeft dat 
niets met moederschap te maken. 
Vóór Milo had ik ook al een huis

houden van Jan Steen. Zal ik gelijk 
m’n haar even wassen? Mijn grootste 
angst is een ‘moedermetmakke
lijkhaar’ te worden en de laatste 
maanden kwalificeer ik me aardig 
met m’n eeuwige paardenstaartje... 
Bovendien wil ik morgenochtend 
mijn publiek overrompelen met 
beauty en brains!

12.30 uur. De presentatie ging goed. 
Gelukkig had ik het haren wassen 
toch maar ingeruild voor een halfuur 
extra slaap. Plus een beetje Touche 
Éclat, de concealer van Yves Saint 
Laurent. Toch gek. Het lijkt wel alsof 
ik zakelijk serieuzer word genomen 
door mijn nieuwe gecombineerde 
status. Ik lees het in hun ogen: 
herkenning bij de vrouwen (‘Ik zie dat 
je je haar niet hebt gewassen, maar 
ik begrijp het.’) en erkenning door de 
mannen (‘Medeeigenaar, dan zal ze 
wel wat in haar mars hebben.’). Het 
zal wel mijn eigen vrouwelijke twijfel 
zijn, maar het trotseren van onzeker
heid is belangrijk voor ondernemers! 
En dus ook voor moeders. Er zit 
maar één ding op: niet te lang  
nadenken. En gewoon doen.

19.30 uur. Bubbels drinken.  
We vieren dat het leven mooi is.  
Milo viert mee met z’n gezicht onder 
de yoghurt. Eerlijk gezegd ben ik 
kapot van deze week. Maar als 
ondernemer en moeder zeur je niet. 
Je leeft! 

‘Ik zie dat je je  
haar niet hebt  
gewassen, maar ik 
begrijp het.’

TouchE ÉclaT
VMC-lid Kim Cramer (35) is moeder van Milo (acht maanden) en mede- 
eigenaar van BR-ND Positioneringsgroep. Stoer en onzeker stort zij zich in deze 
combinatie. Soms vol overtuiging, soms vol stress. Maar altijd met passie.
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