
Eten, at gegeten. 
                                    

 
Verklaring: voedsel tot zich nemen. 
 
Verwant aan eten: 
Etentjes, net als etensbak, etensbel, etensdragers, etenskast, 
etenslucht, etensrest, etenstijd, etensuur, etenswaar, eter, eterij, eetgerei. 
 

Voor het nuttigen van eten heb je eetgerei nodig. Maak je eten klaar dan 
moet je eerst in de etenskast kijken of je wel genoeg etenswaar hebt. Tijdens 
het koken en vaak erna, vooral als je spuitjes hebt gegeten, ruik je etenslucht. 
Voor je het weet is het etenstijd of etensuur. 
Ben je aan het eten dan ben je een eter. Je hebt 
grote eters en kleine eters. Alleen bij een massa 

mensen heb je etensbakken die worden gedragen door 
etensdragers. We kunnen het tenslotte nog hebben over eterij. 
 
Eten zou je alleen moeten doen als je honger hebt. Maar wij 
zijn zo vastgebakken in een patroon van op vaste tijden eten, 
dat we ook eten als we niet zo’n honger hebben. Het is wel 
belangrijk op vaste tijden te eten, want op die manier blijft je stofwisseling op gang en dat 
is weer bevorderlijk voor je gewicht. Eten als je honger hebt, komt in de werkmaatschappij 
niet goed uit, omdat er vaste pauzes zijn, evenals sporten en al de andere activiteiten die 
mensen verrichten buiten hun werk om. Er zijn mensen die niet ontbijten, want zij hebben 
te veel haast om tijd op hun werk te komen. Zij hebben een slechte eetgewoonte. 
 
Er zijn mensen die leven om te eten. Meestal zijn dat niet de dunste 
mensen. De dunste mensen zijn mensen, die muizenhapjes eten. De 
eerste mensen hebben  boulimia  en de andere anorexia. Alle twee een 
psychische stoornis. Mensen met boulimia hebben vaak spijt van hun 
overdadige eten en kotsen alles er weer uit om een van de volgende 
dagen weer in het zelfde gedrag te vervallen. Bij anorexia daarentegen, 
vindt iemand zichzelf veel te dik, terwijl de spiegel en de weegschaal een 
heel ander beeld laat zien. Er wordt veel te weinig gegeten, zodat deze 

mensen broodmager worden. 
 
Je kan beter eten om te leven. Dat betekent dat je zoveel moet eten tot het 
verzadigde gevoel. Dat doen mensen over het algemeen niet. 
Volwassenen althans. Zij gaan door tot hun bord leeg is ook al hebben zij 



al eerder genoeg, want eten is zonde om weg te gooien. De ene dag heb je meer trek dan 
de andere, dus is het heel moeilijk een precies afgepast portie klaar te maken. Kinderen 
daarentegen geven vaak aan dat zij genoeg hebben. Toch moeten zij hun bord leegeten. 
  
Mensen eten te veel. Neem nu een bezoek aan een restaurant. Je besteld veel meer dan je 
eigenlijk op kan. Je eet en eet tot je ploft. Dat vindt je spijsverteringsstelsel een heerlijk 
gevoel. Ze blazen zich graag een beetje op, wat zich uit in buikpijn, misselijk en een overvol 
gevoel. Als er nog over is vind je het zonde dat het weggegooid wordt dus als de maaltijd 
gezakt is, tast je wederom toe. Niks geen plastic zakje om het restantje, waar je uiteindelijk 
voor betaald hebt, mee te nemen. Dat kennen wij niet. Toch is het zo gek nog niet. De 
volgende dag kan je er nog smakelijk van eten, of anders de hond, de kat of de kippen. 
 
Er zijn mensen die eten niet die  vreten. Gaan we nog een stapje verder, dan komen we bij 

het schransen. Zoiets deden ze bijvoorbeeld in de middeleeuwen. 
Zittende aan lange tafels werd er, met de blote, ongewassen handen, 
flink geschranst, terwijl de maaltijd werd weggespoeld met een 
rijkelijke hoeveelheid wijn. De botjes werden achteloos op de grond 

gegooid, waar de honden en katten(later ratten) al zaten te wachten op hun maal. Je zal ze 
de kost moeten geven mensen, de mensen, die aan schransen doen! 
 
Je hebt langzame en snelle eters. De langzame eters kunnen met lange tanden eten, tegen 
heug en meug eten, maar ook genieten van iedere hap, de smikkelaars! De snelle eters 
hebben reuze honger, in een mum van tijd is hun bord leeg. Volgens mij kan je dan niet 
goed genieten van het eten. Bovendien maakt snel eten dik. Het duurt 20 minuten voordat 
je verzadigingsgevoel tot stand komt. Een snelle eter schept vaak twee keer op en 
“overeet” zich op die manier. 
 

Spreekwoorden en gezegdes die met eten te maken hebben: 
 

Zich ergens dik over maken (zich opwinden) 
De kaas niet van je brood laten eten (opkomen voor jezelf) 
Geen hap door de keel kunnen krijgen (spanning hebben) 
Met iets in zijn maag zitten (er niet goed weg mee weten) 

Het is weer koek en ei tussen hen (ze zijn weer dikke vrienden) 
Door de zure appel heen bijten ( iets onprettigs moeten doen) 
Iets slikken (zonder protest) 
Iets niet door zijn strot kunnen krijgen (iets niet kunnen zeggen) 
Vreten als een varken (ongemanierd eten) 
Iemand uitmaken, dat de hond er geen brood van zou lusten 



Wie niet werkt zal niet eten 
Het eten is niet te pruimen 
Hij kan wel met de muizen door de tralies eten 
Sommigen zitten uit hun neus te eten 
Ga zo voort en gij zult spinazie eten 
Hij die hard werkt eet, hij die verlangt te eten zonder te werken, sterft. 
 

Nog meer, dat betrekking heeft op eten en etenswaren: 
 
Krenterig zijn, mager als brood, mosterd na de maaltijd, een harde noot om te kraken, de 
pap is gestort, geen pap van iets gegeten hebben, eten uit de pot van Egypte, een profeet 
die brood eet, met de rapen in de pot gaan, voor spek en bonen meedoen, je kunt wel 
spinazie in zijn nek zaaien, uien tappen, lang vasten is geen brood sparen, hij teert op z’n 
vet, vis nog vlees zijn, verboden vrucht, water in de wijn doen, goede wijn behoeft geen 
krans, het zal hem geen windeieren leggen, de wittebroodsweken, iets met een korreltje 
zout nemen, een zak zout met iemand gegeten hebben, weten waar Abraham de mosterd 
haalt, de appel valt niet ver van de boom, door de zure appel heen bijten, daar komt een 
schip met zure appelen, een appeltje voor de dorst, een appeltje met iemand te schillen 
hebben, beter een half ei dan een lege dop, ik ben een boon als het niet waar is, boontje 
komt om zijn loontje, een heilig boontje, zijn boontje op iets te week leggen, het is boter 
aan de galg smeren, boter bij de vis, wie boter op zijn hoofd heeft moet niet in de zon 
lopen, het botert niet, bij gebrek aan brood eet men korstjes van pasteien, wiens brood 
men eet wiens woord men spreekt, iemand iets op z’n brood geven, ergens geen brood in 
zien, zoete broodjes bakken, zijn buik vol hebben van iets, de een zijn dood is de ander zijn 
brood, een droogpruim zijn, de druiven zijn zuur, de gebraden haan uithangen, late haver 
komt ook op, van haver tot gort, met grote heren is het kwaad kersen eten, de hond in de 
pot vinden, honger maakt rauwe bonen zoet, een ijzervreter, ergens geen kaas van hebben 
gegeten, zich de kaas niet van het brood laten eten,kaviaar voor het volk, op de koffie 
komen, de kool en de geit sparen, iemand in de kool stoven. 

 


