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Afgelopen jaren is de interesse in de relatie tussen voedsel en 
gezondheid enorm toegenomen en zijn veel mensen op zoek 
naar de ‘gouden standaard’ voor wat we wel- en niet zouden 

moeten eten. Toch is al jaren geleden hier een uitspraak over gedaan 
waar tot op heden nog een grote groep mensen gehoor aan geeft. 
Door de kennis van nu kunnen deze zogeheten ‘spijswetten*’ getoetst 
worden aan de huidige wetenschap, om hun impact op gezondheid te 
bekijken. We gaan een stap terug in de tijd en bekijken teksten die 
meer dan 2000 jaar geleden geschreven zijn, en betrekking hebben 
op het omgaan met dierlijke voedsel. We kijken specifiek naar twee 
geschriften: Deuteronomium en Leviticus, welke beide zijn opgenomen 
in het Oude Testament van de Bijbel. Ver voordat er wetenschappelijk 
iets bekend was over de infectieuze aard van bepaalde aandoeningen 
werd het volk van Israël (het Joodse volk) al opgedragen zich aan 
bepaalde hygiëne- en voedselwetten te houden. Omdat deze teksten 
bewaard zijn gebleven kunnen we met de kennis van nu een terugblik 
werpen, enigszins in verwondering, hoe deze ‘wetten’ gegrond lijken 
te zijn in veel van hun aannames wat betreft voedselveiligheid.

*Spijswetten zijn de wetten uit 
de Bijbel die gelden voor 

het Joodse volk. In 
deze wetten staat 
b e s c h r e v e n 
welke dieren 
g e g e t e n 
m o c h t e n 
w o r d e n 
(rein) en 
welke niet 
( on re i n ) . 
Deze regels 
worden nog 
steeds door 

het Joodse 

volk nageleefd. De geschriften waarin 
de wetten staan beschreven werden 
vermoedelijk door Moses geschreven, 
geïnspireerd door de God van Israël. 
Over de motivatie en het doel van 
deze wetten wordt tot op de dag van 
vandaag nog gediscussieerd.

De wetten rondom hygiëne blijken het 
Joodse volk al jarenlang te hebben 
beschermd tegen o.a. uitbraken van 
infectieziekten, wat al een aantal 
eeuwen geleden gepubliceerd werd 
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in Science 1897 . Al voordat 
enige kennis van microbiologie 
aanwezig was leken hun wetten 
vrij specifiek gericht te zijn op 
het voorkomen van infectie. 
Het boek Numeri geeft hier een 
voorbeeld van in vers 19:14-
15: ‘Dit is de wet, wanneer in 
een tent iemand gestorven is: 
ieder die de tent binnengaat 

en alles wat in de tent is, zal 
zeven dagen onrein zijn; elk open 

vat waarover geen doek gebonden 
is, zal onrein zijn.’ Vooral het laatste 
gedeelte van de tekst indiceert een 
verband met dood en infectie, gezien 
niet alleen de mensen onrein worden 
geacht (dit kon nog strikt gaan om 
spirituele reinheid) maar ook de open 
vaten, welke vervolgens vernietigd 
moesten worden. (Leviticus 11:32-
25) Dit wekt interesse in de bron 
waar deze wetten vandaan komen: 
de Bijbel. Naast de wetten rondom 
hygiëne spreken Leviticus 11 en 
Deuteronomium 14 over specifieke 
wetten rondom consumptie van 
dierlijke producten; de zogeheten 
spijswetten. 

Het eerste boek van de Bijbel, Genesis, 
beschrijft de voedselvoorziening in het 
Hof van Eden. Hierin wordt duidelijk 
dat zowel mens als dier leefden van 
plantaardig voedsel. (Genesis 1:29-
30) Na de zondvloed veranderde 
dit naar het dieet zoals we het nu 

kennen: ‘Alles wat leeft en beweegt 
zal tot jullie voedsel dienen; dit 
alles geef ik je, zoals ik je ook de 
planten heb gegeven.’ (Genesis 9:3) 
Hier werden echter wel richtlijnen in 
gegeven, welke dieren bestemd waren 

voor consumptie (rein) en welke niet 
(onrein). Deze wetten en hun invloed 
op volksgezondheid kunnen we nu 
toetsen aan de moderne wetenschap. 
Deze spijswetten worden in vier 
categorieën besproken:

Allereerst de dieren die leven op 
het land. Zij zijn slechts rein indien 
ze gespleten hoeven hebben én 
herkauwen. (Leviticus 11:1-3) 
Dit kan bijvoorbeeld niet gesteld 
worden over het varken, welke 
geen herkauwer is. Het varken is 
een kampioen in vleesproductie . 
Echter is al sinds 1859 bekend dat 
deze diersoort meer dan alleen 
smakelijk spek met zich meedraagt 
, zoals o.a. een pathogeen genaamd 
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Trichinella. Naast Trichinella zijn er 
meerdere pathogenen geassocieerd 
met varkensvlees. Ondanks dat 
hier maatregelen voor zijn te nemen 
blijft er een risico bestaan rondom 
consumptie van varkensvlees. Ook 
heeft (verwerkt) varkensvlees een 
sterke link met colorectale kanker  
en waarschijnlijk ook andere soorten 
kanker. 

Ook vissen moeten aan twee 
voorwaarden voldoen willen ze 
bestemd zijn voor consumptie 
volgens de spijswetten: schubben 
en vinnen moeten beide aanwezig 
zijn. (Leviticus 11:9-10) Hiermee 
worden alle schelp- en schaaldieren 
uitgesloten. Gezien dit de meest 
voorkomende en gevaarlijkste 
allergie is die er bestaat  is het zeker 
verstandig voor dit percentage van 
de bevolking om deze soorten niet 
te nuttigen. Ook niet allergische 
mensen kunnen behoorlijk ziek 
worden van het consumeren van 
deze filterende organismen. Doordat 
deze dieren zich veelal in ondiep, 
stilstaand en voedselrijk water 
bevinden waar ze zich door middel 
van een filtersysteem voeden, hopen 
er ook veel ongewenste pathogene 
micro organismen op in hun lever-
achtige voedingsklieren.  Ook het 
fytoplankton waar ze zich mee 
voeden kan voor de mens toxische 
stoffen produceren.  De Israëlieten 
lijken er wijs aan te hebben gedaan 
deze voedselbron over te slaan. Van 
een aantal van de reine vissen is 
bekend dat ze een reducerend effect 
hebben op cardiovasculaire ziektes 
doordat ze rijk zijn aan omega-3.  
Een ander soort vis dat door dit 
voorschrift onrein wordt verklaard is 
de haai. Van de haai is bekend dat 
deze zeer ontvankelijk is voor bio 
magnificatie. Gezien deze predator 
hoog in de voedselpiramide staat 

en er een boel tussenstappen 
zijn waarin bioaccumulatie 
kan plaatsvinden ontstaat er 
in de haai een hoog percentage 
toxische stoffen welke schadelijk 
kunnen zijn voor de mens wanneer 
geconsumeerd.  

De voorschriften over vogels zijn 
minder eenduidig en zorgen nogal 
eens voor discussie.    Opvallend 
is dat de meeste vogels welke onrein 
genoemd worden (Leviticus 11: 13-19) 
roofvogels zijn. Dit is een terugkerend 
verschijnsel in de spijswetten, 
aangezien ook van de landdieren het 
slechts uitsluitend herbivoren betreft 
welke rein worden beschouwd. 
Pluimvee  (kip, gans, eend, kalkoen) 
wordt veel geconsumeerd in Europa 
en is een goede bron van vitamine B, 
eiwitten en mineralen.  Voor sommige 
roofvogels geldt een soortgelijk 
verhaal als de haai, gezien ze zich 
voornamelijk voeden met vis. Er is 
echter weinig bekend over het effect 
van de consumptie van roofvogels, 
gezien deze weinig geconsumeerd 
worden.

De laatste categorie die besproken 
wordt is een dierlijk product waar 
de laatste tijd veel interesse is als 
potentiële ‘voedingsbron van de 
toekomst’: insecten. Doordat de 
tekst (Leviticus 11:20-23) moeilijk te 
vertalen is en orthodoxe Joden niet 
per ongeluk onreine dieren willen eten 
werden alle insecten zelfs volledig 
onrein verklaard. Meest waarschijnlijk 
is dat de reine dieren in de tekst de 
Orthoptera (rechtvleugeligen, krekels 
en sprinkhanen) betreft. Eén theorie 
over de vermoedelijke reinheid van 
deze insecten is interessant om te 
vermelden, gezien het wederkerend 
thema. Deze insecten zijn bekend als 
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graminivoor, ze voeden zich vrijwel 
uitsluitend met gras.   Duidelijk zal 
zijn dat insecten die zich voeden 
met bloed en/of faeces zeker niet 
tot de reine dieren behoren. Echter 
laat een van de weinige bronnen 
die een vergelijking maakt tussen 
een onrein en rein insect zien dat 
beide organismen pathogene micro 
organismen met zich meedragen. 
Hoewel de soorten bacteriën 
die aanwezig zijn verschillen per 
organisme kan over de pathogeniteit 
gespeculeerd worden. Wel is bekend 
dat  de meelworm vaak in aanraking 
komt met zijn eigen faeces, wat voor 
de sprinkhaan zelden het geval is.  

Het wordt duidelijk dat een aantal 
van deze wetten op het juiste spoor 
zaten, maar dat er nog onvoldoende 
bewijs is om dit dieet als maatstaf 
te gebruiken. De bovenstaande 
opsomming is slechts een kleine duik in 
de wetenschap achter de vergelijking 
tussen consumptie van rein- en 
onreine dieren. Veel artikelen die een 
poging doen om te bewijzen dat het 
Joodse volk een overlevingsvoordeel 
heeft wat aan voedsel te gerelateerd 
zou kunnen zijn, zijn bijna net 
zo gedateerd als de wetten 
zelf.  (1981) Ze smaken wel 
naar meer van dit onderzoek. 
Zijn deze uitkomsten slechts 
toeval welke we makkelijk 
naast ons neer kunnen leggen, 
of lijkt het Joodse volk hier op 
een goed spoor te zitten? Ook 
blijkt het regelmatig vasten, 
wat volgens de Joodse wetten 
geboden wordt, hier mogelijk 
een rol in te spelen.  
Het lijkt erop, dat het navolgen 
van deze spijswetten, zeker 
in combinatie met de andere 
wetten omtrent omgang met 
voedsel (hygiëne/vasten), 
toch een overlevingsvoordeel 

heeft opgeleverd voor dit volk. En 
mogelijk is dit zelfs toepasbaar tot de 
dag van vandaag.
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