Haal je vinger uit mijn eten
SAN JOSE - Het mysterie rond
een vinger in een Amerikaanse
fastfoodmaaltijd is opgelost. Het
vingertopje blijkt afkomstig van
een man die het lichaamsdeel
eind
vorig
jaar
bij
een
bedrijfsongeval verloor.
Ik ga steeds gezonder eten, steeds
biologischer en macrochaotischer. Niet omdat ik dit belangrijk
vind. Nee, dit zou vrijwilligheid suggereren. Het zijn artikeltjes
zoals hierboven, programma’s zoals de Smaakpolitie en ervaringen
met m’n werk, die mij doen snakken naar onbespoten, biologisch,
katholiek opgevoede sperziebonen. Bepaalde zaken in het leven
daar moet je gewoon blij mee zijn, daar moet je gewoon gebruik
van maken. Daar moet je vooral niet bij stilstaan hoe het tot stand
is gekomen of wie er door-, over- of langsheen is gekropen.
Biologisch heeft bij mij lang synoniem gestaan voor zanderige prei
en boerenkool met beestjes. Jak! Nee, doe mij maar zo´n
bespoten en voorgewassen plastic zakkie van de Albert Heijn. Die
groenten die al mooi in stukjes gesneden de boodschappentas
uitkomen en waar mijn werk enkel bestaat uit het openmaken van
de verpakking. Als ik een echte eigen huis, tuin en keuken appel
zag, fronste ik al wantrouwig. “Die bruine plekjes betekenen dat
het puur natuur is,” placht de hobby-volks-tuinder dan te zeggen.
“Nou, ik raak hem anders pas aan als de winterschilder er over
heen geweest is en de appel minstens voorzien heeft van drie
lagen van de beste chemische beestjesbestrijdingsmiddelen die de
AKZO maar voorhanden heeft.
Maar ja, dan komt die schunnige bio boer van de Smaakpolitie met
zijn testjes. Daar gaat de Gelderlander nog eens over heen met
het ene walgelijke na het andere, zo nog walgelijkere, verhaal over
voorverpakte voedingsmiddelen. Tel daar nog eens de bezoekjes
bij op die ik zelf voor mijn werk heb gemaakt. Ik zal u de details
besparen, maar weet dat ik alleen nog maar chinees eet als ik het
zelf gemaakt heb en er derhalve zeker van ben dat bij de bereiding
geen daadwerkelijke Chinezen betrokken zijn geweest.
En of ik me er gezonder bij voel? Niet echt. Maar als ik nu mijn
prei zit weg te knarsen, of zachte ksst ksst geluiden maak om de
boktor uit mijn boerenkool te jagen, denk ik: “In San Jose is het
erger. Geen vreemde vingers in mijn veldsla.”
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