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De kosjere hamvraag

The Green
Happiness (2)

T

och nog heel even over de kwakzalfzusjes van The
Green Happiness. Massaal werd het duo weggehoond,
nadat ze eerst in de krant en daarna op tv hadden
beweerd dat zij het recept bezaten voor een gezond en
gelukkig bestaan, zónder hinderlijke kwaaltjes als
acne, ingegroeide teennagels en kanker. Alles wat we moesten
doen was hun wonderdieet volgen. Tweehonderdduizend devote fans zworen al bij een leven zonder vlees, zuivel, eieren,
alcohol, koffie en zo min mogelijk vis, suiker, gluten en soja.
Groente en fruit, die mochten ongelimiteerd, net zoals noten
en zaden.
Veel meer dan een veganistisch dieet was het feitelijk niet,
maar wat de aandacht trok waren de spectaculaire riten en
symbolen die ermee gepaard gingen: gorgelen met kokosolie,
tandenpoetsen met zeezout en droogborstelen. En dan was er
nog de onnavolgbare scène waarin het duo eieren bestempelde
als ‘menstruatie van een kip’.
In de nacht die het hilarische televisieoptreden scheidde van
mijn deadline, schreef ik een column waarin ik met een mengeling van hoongelach en verontwaardiging de vloer aanveegde met de dames. Bijster origineel was ik niet. In de dagen die
volgden viel het hele gilde van zogeheten opiniemakers (krankzinnig woord trouwens) over de succesvolle diëtisten heen. Het
was de wereld op zijn kop: de consensus kwam van de columnisten, de dwarse mening van hun gemakkelijke prooi.

Niet gek
Wat ik eigenlijk had moeten schrijven was dat wij Joden ons al
tweeduizend jaar committeren aan een minstens zo rigoureus
dieet. Net zo goed gespeend van enige wetenschappelijke onderbouwing en met nog veel meer bizarre riten en symbolen.
Waarschuwden de dames van The Green Happiness voor filevorming in het darmkanaal? De rabbijnen laten ons wachten
tussen vlees en zuivel, opdat een schnitzel niet halverwege de
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endeldarm wordt ingehaald door een boterkoekje. Belooft The
Green Happiness een gladde huid, sterke nagels en stralend
haar? Kasjroet verbiedt de combinatie van vis en vlees, omdat
vroegmiddeleeuwse rabbijnen zeker wisten dat we daar lepra
van zouden krijgen. Ontgiften onzin? Deze week nog vastten
wij een etmaal om onze zonden te verjagen.
Wat was ik hypocriet, toen ik fulmineerde tegen de commerciële uitbuiting van een onzekere groep jonge vrouwen op zoek
naar houvast! Alsof ik was vergeten dat wij ons elke Pesach een
poot laten uitdraaien omwille van een uit de hand gelopen
symbool. Schreef ik op deze plek niet eerder over de gewetenloze
kosjerindustrie?
Die tweehonderdduizend aanhangers van The Green Happiness zijn natuurlijk niet gek. Althans, niet gekker dan de
volgelingen van de Joodse spijswetten. Mensen hebben nou
eenmaal rituelen nodig om zich staande te houden in een complexe wereld, die lang niet altijd even happy is. Liefst zo simplistisch mogelijk, de werkelijkheid is immers al ingewikkeld genoeg. De meesten van ons kunnen niet zonder valse sprookjes.
Dat weet ons lichaam maar al te goed. Zelfs de nuchterste professor kan ’s nachts worden overvallen door de mafste dromen.
Wat ik me had moeten afvragen is hoe schadelijk dit soort
religieuze eet- en gedragsregels zijn. In het geval van The Green
Happiness lijkt dat me een uitgemaakte zaak. Als we ons vanaf
vandaag massaal tot dat dieet bekeren, dan houdt de verwoestende bio-industrie op te bestaan, zwemmen er weer gezonde
populaties vissen in de oceaan en halen we op onze sloffen de
klimaatdoelstellingen van Parijs. Daar doet wat onzinnig gegorgel met kokosolie niets aan af. ■
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