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‘De Müller-Rusch Methode’ 
- alternatief voor de intensieve landbouw - 

 
 Möschberg 

De boeren worden sinds medio 2021 vermorzeld onder het stikstofbeleid, wat de verzuring van de 
grond wil aanpakken. Die verzuring is een rechtstreeks gevolg van de intensieve landbouw waaronder 
de intensieve veehouderij ressorteert (zoals de forelkwekerij), hetgeen in de naoorlogse jaren door 
Sicco Mansholt op poten werd gezet. Heb een boek: “A Free Farmer in a Free State” met een foto 
waarin Sicco, drie jaar oud, op de schoot van zijn moeder zit, met als ondertitel: “A Marxist gentleman 
farmer in Groningen with his family”.(1) Er werd bedacht om elke dag scheepsladingen veevoeder uit de 
Verenigde Staten en elders naar Rotterdam te brengen. Vanuit de overheidsoptiek was dit beleid een 
daverend succes, want bij aanvang van het nieuwe millennium werd Nederland het meest veedichte 
land van Europa voor varkens, kippen en kalveren. In dit spel werden agrarische producten een belang-
rijke motor voor de Nederlandse export. Maar wat je er bij dieren van voren instopt komt er van achter 
uit. De onnatuurlijk grote hoeveelheden meststoffen zorgden voor verzuring van grond en grond- en 
slootwater. Dat was altijd al geweten maar nu ineens, na tientallen jaren de boeren in deze richting te 
hebben geduwd, wordt rechtsomkeert gemaakt. Zal niet in Zwitserland gebeuren waar meer dan 80% 
van de bedrijven ecologisch boert, gebruik makend van een methode waarmee alle verzurende bestand-
delen in de mest gebonden worden. Om zó rücksichtslos het landbouwbeleid om te gooien daar is maar 
één woord voor: misdadig.(2) Wat geleidelijk is opgebouwd dient geleidelijk te worden afgebouwd. Daar 
hoef je niet slim voor te zijn om dat te weten. Als klap op de vuurpijl eist de regering dat mestinjecties 
plaatsvinden, waardoor de essentiële aerobe verteringsfase (met zuurstof) wordt overgeslagen. Daar-
door wordt de bodem goed ziek, waarmee het voedsel dat daaruit voortkomt zijn status als heilbrenger 
van de mens is kwijtgeraakt. 
 
• Door Hubert Luns, revisie jan. 2023 
 

1 - Een culturele en politieke aangelegenheid 
De Müller-Rusch methode ziet de natuur niet als een simpel object, in tegenstelling tot Mansholt, 
die als atheïst, alhoewel een uiterst beminnelijk mens, de plank mis heeft geslagen; Dr. Hans 
Müller (1891-1988) echter, was een diepgelovig mens.(3) Ik ben in 1978 op zijn cursus geweest op 
de Möschberg in het Kanton Bern, een periode waarin de alternatieve landbouw vanuit het 
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Zwitserse politieke kamp nog grote tegenstand ondervond, want het zou ‘onwetenschappelijk’ 
zijn.(4) Müller was toen een volle tachtiger, bruisend van energie. Daar is een vriendschap uit ont-
staan. Na 19 jaar lang Nationalrat te zijn geweest in het Zwitserse parlement, heeft hij de door 
zijn vrouw Dr. Maria Müller (†1965) ontdekte methode (5) samen met de arts en microbioloog 
Hans Peter Rusch (†1977) op wetenschappelijke gronden verder uitgewerkt en een organisatie 
opgebouwd om deze te propageren. In de herfst van ‘84 heb ik in hun blad een aanmoediging 
geschreven. Dat blad was voor de boerenstand bestemd en had een typische naam: “Kultur und 
Politik”, vanuit de gedachte dat de oplossing van de voedselproblematiek, vanaf de productie tot 
aan de fabrieksmatige verwerking, en verderop tot aan de voedselbereiding en eetgewoontes, niet 
afhangt van de constatering van een methode, maar van de acceptatie door het publiek, wat dus 
een culturele en politieke aangelegenheid is. Het gezegde gaat “Man ist was man esst”, maar het 
is ook andersom: men eet en laat eten maken al naar gelang zijn fundamentele opvattingen. Eten 
is een intieme gebeurtenis, een fundamenteel iets.  
 

 
 Dr. Hans Müller Frau Dr. Maria Müller - Bigler 
 

2 - Ieder klein stukje leven is tot onze dienst bereid 
Aan Rusch hebben we het concept van de “kringloop van levende substantie” te danken als uit-
gangspunt voor al ons biologisch denken en doen: “Mens en dier (…) zijn van planten direct of 
indirect afhankelijk en de planten zijn dat op hun beurt van de bodem, waar naartoe de resten en 
afscheidingen van alle levende wezens terugkeren, hiermee de kringloop afsluitend van substantie 
en energie, zoals in de natuur gebruikelijk.” Hij stelde ook: “Het leven komt slechts uit het leven 
voort en nooit uit de mineralisatie (d.w.z. uit kunstmest).” Hij ontwikkelde een microbiologische 
bodemtest, de Rusch-test, die de samenstelling en kwaliteit van levende substantie in de bodem 
vaststelt, wat niet met zuiver chemische methoden kan worden vastgesteld. De bekende heden-
daagse auteur Herwig Pommeresche zegt het in zijn boek “Humussphäre” in nog straffere termen: 
“De biologie heeft het in de wetenschappelijke ontwikkeling van de agricultuur laten afweten. De 
technologische landbouwwetenschappen hebben helaas niets met ecologie gemeen. Deze consta-
teringen volstaan om van een schrikbarende incompetentie te kunnen spreken.”  
 
De bodem krioelt van leven. Landbouwkundige methoden zouden dat moeten uitbuiten in plaats 
van het te verstikken. Professor Norman T. Uphoff van de Cornell Universiteit in de VS heeft het 
“rijstintensificatie systeem” geïntroduceerd, dat voor het eerst werd geëxperimenteerd door een 
Jezuïet, pater Henri de Laulanié. Het systeem gaat uit van het endemische of natuurlijke grond-
potentieel. Uphoff schreef in de Scientific American van oktober 2009 (onder “Soil Welfare”): 

«« Planten zouden niet ruim 400 miljoen jaar in aardse grond hebben kunnen groeien 
zonder de in de bodem aanwezige micro-organismen. Ironisch genoeg kan het gebruik 
van inorganische bemesting de fosfatase enzymproductie door wortel- en micro-organismen 
schaden. Deze zijn essentieel voor de aanmaak van fosforverbindingen in vormen die door 
de planten kunnen worden opgenomen. Het afremmen van deze omzetting is vergelijkbaar 
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met wat gebeurt als inorganische stikstof aan de bodem wordt toegevoegd. Hierdoor 
wordt de productie door planten- en micro-organismen van het noodzakelijke nitrogenase 
afgeremd, waardoor de opname van atmosferische stikstof wordt gefaciliteerd. Op zijn beurt 
wordt dat als plantenvoedsel benut. Er zit gewoonlijk tien, twintig, tot zelfs meer dan dertig 
maal de hoeveelheid fosfor in de grond dan wat direct voor planten ‘toegankelijk’ is. De 
grote hoeveelheid ontoegankelijke fosfor wordt dankzij de activiteit van bodemmicro-
organismen, waarvan vele bekend staan als fosforbacterieën, voortdurend, zij het relatief 
langzaam, in toegankelijke vormen omgezet. »»  

 
In het herfstnummer 1984 van Kultur und Politik stond een artikel van Rusch, met de stelling: 

«« Biologische waarheid vindt men niet vanuit vooropgestelde berekeningen, maar komt 
om zo te zeggen door ‘toeval’. In werkelijkheid vindt men deze slechts dan, als de Geest, 
die boven ons staat, daaraan meewerkt. Wetenschap zonder geloof - neen, dat bestaat 
hoegenaamd niet. Heb eerbied voor het leven - ieder klein stukje leven is tot onze dienst 
bereid. Men kan niet straffeloos leven blijven vernietigen - met pesticiden en dergelijke – 
om in leven te blijven.(6) Zo’n leerstelling valt weliswaar niet als bij een natuurkundige 
wet te staven, maar is daarom niet minder waar. »» 

 

Het Elfde Gebod 
 Gij zult de hele aarde als een trouw rentmeester erven, voor het in stand houden van 
haar voorraden en productiviteit van generatie op generatie. Gij zult uw velden tegen 
bodemerosie beschermen, uw levende wateren tegen opdrogen, uw wouden tegen kaalslag, 
en gij dient uw heuvels te behoeden tegen overbegrazing door uw kudden, opdat uw nako-
melingen altijd in overvloed zullen kunnen leven. Indien iemand in het rentmeesterschap 
van het land faalt, zullen uw vruchtbare velden steriele steenachtige grond worden of 
braakliggende geulen en zullen uw nakomelingen in aantal afnemen en in armoede leven of 
van de aardbodem worden weggevaagd. 
 “Het Elfde Gebod” werd door Walter Clay Lowdermilk geschreven en juni 1939 in Jeru-
zalem over de radio uitgezonden. Het was voor de Palestijns-Joodse dorpen bestemd wiens 
goed rentmeesterschap van de aarde deze gedachten inspireerden. 
 In 1938 en 1939 maakte Walter Lowdermilk, assistant-hoofd van de Amerikaanse dienst 
voor bodembeheer, een rondreis van 18 maanden door West Europa, Noord Afrika en het 
Midden Oosten om problemen van bodemerosie en landgebruik te bestuderen. Zijn organi-
satie deed dit onderzoek op verzoek van een parlementaire commissie. Het belangrijkste 
doel was nuttige informatie te verzamelen voor het bodembeheer in de Verenigde Staten. 

 
Rusch scheen voorbestemd om hoofd van een gynaecologische faculteit te worden. Tot ontzetting 
van zijn mentor, professor Von Jaschke, meldde hij zich vrijwillig voor dienst aan toen de Twee-
de Wereldoorlog uitbrak. Dat was uit plichtsbesef. Hij diende als stafarts bij de Duitse luchtmacht 
en kwam zo op Sicilië en Kreta terecht. Na door de Amerikanen te zijn opgepakt belandde hij in 
een kamp in Ludwigburg waar hem opviel hoe sommige gevangenen 
ongevoelig waren voor de diarretische epidemieën die daar heersten. 
Dat intrigeerde hem in hoge mate. Dat waren altijd boerenjongens. 
Indachtig het gezegde “de bacterie is niets, de voedingsbodem is 
alles”, kwam hij tot de conclusie dat de levenskracht van hun 
voedsel hen daarvoor behoedde. Het viel hem ook op dat ze altijd 
van primitieve landbouwbedrijven kwamen. Dat was het begin van 
een carrière die hem voor altijd beroemd zou maken. 
 

3 – De grond is ons werkelijke kapitaal 
Tijdens zijn cursus benadrukte Dr Müller steeds weer het grote belang 
van de bodem als drager van het bodemleven (das Lebendige): 
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«« De boer kent de werkelijke waarde van zijn bedrijf niet. Het echte kapitaal ligt niet in 
de opstal of zelfs de dieren, maar in zijn grond! Dat is waar hij zich om moet bekommeren. 
Maar wie doet dat? Wat wij minachtend afvalstoffen noemen en uitwerpselen dient als 
voedsel voor de bodem-organismen. De boer hoeft niet anders te doen dan de condities te 
waarborgen waaronder die gedijen. Binnen de bodemlagen moet de stofwisseling, wat een 
vorm van voedselvertering is, zodanig plaatsvinden dat niets van de kostbare reststoffen ver-
loren gaat. Stinkende gasvorming is een verlies aan energie en materiaal die voor de stof-
wisseling gebruikt hadden kunnen worden. Tenslotte zorgen de bacterieën, schimmels, gisten 
en andere levensvormen, zoals insecten en wormen, ervoor dat de aderen van de gewassen, 
d.w.z. hun wortels, de tot nuttige bestanddelen teruggebrachte en omgezette voederstoffen 
in zich kunnen opnemen. Dit alles vindt in een samenhangend proces plaats dat wij waar-
schijnlijk nooit helemaal zullen kunnen begrijpen. Wij hóeven het ook niet te begrijpen als 
wij, de boeren, maar de condities scheppen waaronder het gedijt. Hierbij dient een duidelijk 
onderscheid te worden gemaakt tussen zuurstofminnende en niet-zuurstofminnende proces-
sen. Gier dient daarom met droog weer over de percelen te worden gespoten – opdat het 
niet te diep in de anærobe lagen van de grond doordringt (zie annex). Grond dient luchtig te 
worden bewerkt en zeker niet met zware tractoren geplet en ook niet te worden omgeploegd 
tenzij daar een serieuze reden voor bestaat, want bij omploegen komt het zuurstofminnende 
leven onderop en het niet zuurstofminnende bovenop, een chaos creërend met een enorme 
sterfte aan bodemleven. De natuur zet alles wel weer recht, maar om orde op zaken te stellen, 
waarbij iedere bodemlaag wéér zijn essentiële functie vervult - éérst de verwerking van de 
afvalstoffen in de zuurstofminnende biotoop en pas daarná in de lager gelegen niet-zuurstof-
minnende, daardoor gaat kostbare tijd en energie verloren die had kunnen worden geïnves-
teerd in de productie van tot opname geschikte vitaliserende stoffen. De veldgewassen, die 
deze vitaliserende stoffen in zich opnemen, dienen het vee en de mens als voedsel om hen 
een robuste gezondheid te schenken, want leven brengt leven voort in een niet aflatende 
reidans van geven en nemen. »» Deze woorden van die enthousiasmerende spreker klinken 
nog na in mijn oren.(7) 

 

Een geschiedkundig overzicht 
 Er wordt nog steeds scholing op de Möschberg gegeven en Kultur und Politiek is nu aan 
zijn 62e jaargang bezig (www.bioforumschweiz.ch). Het Ernte-Verband in Oostenrijk en 
Bioland in Duitsland zijn op de methode Müller-Rusch gebaseerd. In Zwitserland ontstond 
ondanks Müllers tegenkanting, die geen ongelijk span met de biodynamische landbouw 
wilde, een koepelorganisatie, BIO SUISSE geheten, met de vanaf 1981 succesvolle merk-
naam Knospe. In 1989 sloot óók Müllers organisatie zich daarbij aan. Gezegd mag worden 
dat dankzij Dr. Müller tegenwoordig 98% van de Zwitserse biologische landbouw orga-
nisch-biologisch is, die naar elke maatstaf economisch verantwoord is te noemen (er wordt 
jaarlijks ± Euro 500 per hectare subsidie verleend). Het is pertinent onjuist dat de moderne 
landbouwtechnieken, zoals in Wageningen gedoceerd, onontbeerlijk zijn om de wereldbe-
volking van voedsel te voorzien! In 1978 bedroeg de Müller-Rusch methode in Zwitser-
land 1/3e van één procent. Sindsdien is veel veranderd. Op meer dan 1/6e van het totale 
landbouwareaal in Zwitserland + Liechtenstein wordt tegenwoordig biologische land-
bouw bedreven, wat het hoogste van Europa is; daarnaast is ruim 80% van het areaal 
onderhevig aan wettelijk voorgeschreven ecologische normen. De biodynamische landbouw 
is in de jaren dertig van de vorige eeuw ontwikkeld in het Goetheanum in Zwitserland, het 
centrum van de New Age apostel Rudolf Steiner (1861-1925). Deze methode is in het land 
van herkomst sterk op de achtergrond geraakt. In Nederland ligt dat anders. Hun merk-
naam is DEMETER. De Müller-Rusch methode blijkt in Zwitserland, Oostenrijk en 
Duitsland de overhand te hebben gekregen op grond van het solide economische argu-
ment en de doorzichtigheid van de methode die door een denktrant wordt geschraagd 
die nauw aansluit bij een Christelijke levensvisie. 

 



- 5 - 

De gevarieerde toepassingen van het mineraalrijke ‘oergesteentemeel’ (een soort gemalen mer-
gel) is aan Frau Müller te danken die dat al vanaf het begin heeft toegepast, steunend op een oude 
boerentraditie. Tijdens mijn cursus vond een excursie naar een gemengd bedrijf plaats, waar ik 
een onvergetelijke herinnering aan heb overgehouden. In de stal met zo’n dertig koeien rook het 
bijna even fris als daarbuiten. De uitwerpselen vielen in smalle grachten waarvan het water door 
propellors in beweging werd gehouden zodat alle gierbestanddelen regelmatig in contact met 
zuurstof kwamen. Door het gesteentemeel (een handje per koe per dag) werden in deze biosfeer 
alle afbraakstoffen van de gier gebonden, dus ook de vluchtige. Zelfs met je neus boven de geul 
kon je geen koeienstront ruiken, het bewijs vormend voor binding van de vluchtige stoffen.  
 

 
« Bauernheimatschule & Hausmutterschule Möschberg » bij Grosshöchstetten, in 1932 opgericht. 

Nu een hotel voor cursussen en seminars ten behoeve van de organisch-biologische landbouw. 
 

4 - De darmflora is de ‘grond’ van ons bestaan 
Bij het in ogenschouw nemen van “de organisch-biologische landbouw” (ook wel de methode 
Müller-Rusch genoemd) kan een treffende vergelijking worden getrokken met de voor mensen 
geschikte voedselvertering. Dat gebeurt voor een belangrijk gedeelte vooraf, dus voordat men het 
voedsel tot zich neemt. Daarna gebeurt het via de mond en in het maagdarmkanaal. Wist u dat de 
darmflora bij een volwassene uit 100.000 miljard bacterieën bestaat - tienmaal zoveel als het aan-
tal cellen in zijn lichaam? De fecale materie bestaat grotendeels uit microbiële lichamen.(8) Het 
werkelijke kapitaal van onze gezondheid ligt in ons darmkanaal!! Dat is de grond van ons be-
staan. Daar vindt de uiteindelijke mutatie plaats naar tot opname geschikte vitaliserende stoffen 
die in onze bloedbanen hun weg vinden. Een gezonde darm betekent een gezond lichaam. Ook 
andersom: zoals de aarde verziekt kan zijn met vergiftigende organismen die een robuste planten-
groei belemmeren, zo kunnen onze darmen een aanslag op onze gezondheid plegen. Om van een 
goede gezondheid te genieten hoeven we alleen maar de condities veilig te stellen waaronder de 
micro-organismen in onze darm en maag gedijen, de organismen die met een wat ongelukkige 
naam darmflora heten, want flora betekent ‘plant’ … 
 

 
Schema van symbiose, het samenleven tot wederzijds voordeel. 
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Bij zijn geboorte heeft een zuigeling een steriele darm. Eerst vestigen zich de zuurstofminnende 
organismen en later de niet-zuurstofminnende; bij de volwassene is nog slechts 1% zuurstofmin-
nend. De samenstelling van de darmflora is bij ieder mens anders. Ook verandert deze voort-
durend onder invloed van de omgevingsfactoren en het eetpatroon. De gemiddelde dikke darm 
van de mens bevat meer dan 800 soorten micro-organismen met niet minder dan 5.000 tot 35.000 
stammen, waaronder een honderdtal pathogenen (die ziekten veroorzaken). Maar voordat die hun 
werk kunnen doen is vaak het evenwicht tussen de verschillende micro-organismen verstoord 
door een langdurig volgehouden verkeerd dieet, waarin bijvoorbeeld teveel geraffineerde suikers 
zitten (denk aan soft drinks). Pas nadat ons micro-ecologische systeem is verstoord, kunnen de 
schadelijke symbionten buiten iedere proportie aangroeien; een gezonde darmflora is immers in 
staat om schadelijke schimmels en ziekmakende organismen in te tomen, een waarneming die 
dokter Rusch destijds op het pad van de organisch-biologische landbouw heeft gezet. De darm-
flora is een goed voorbeeld van symbiose: een samenleven tot wederzijds voordeel. Het uitgangs-
punt is eenvoudig: A produceert de voedingsbodem voor B, B produceert de voedingsbodem voor 
C, C produceert de voedingsbodem voor D en D produceert die voor A. Het gaat daarbij ook om 
schimmels. Schimmels zijn microben die niet per se schadelijk hoeven te zijn. Integendeel, vele 
zijn levensnoodzakelijk. Een kruimeltje schimmelkaas in de babyvoeding is heel gezond.  
 

De Natuur vecht terug: vraatzuchtige insecten verslinden Monsanto GM-maïs 
Door Tony Isaacs, Natural News - 22 juni 2012 
 Het blijkt dat het Monsanto GM-maïs, dat de westerse maïswortelworm had moeten uit-
roeien, door diezelfde plaag met grote snelheid wordt verslonden. Door de uitgebreide aan-
plant van genetisch gemodificeerde gewassen (Genetically Modified/GM-gewassen) heeft 
het kleine wortelworm-insect de velden overmeesterd, waarmede de genetische manipu-
latie die deze had moeten bedwingen op een fiasco is uitgelopen. Het GM-maïs, dat in 2003 
werd geïntroduceerd, is zo ontworpen dat het een eiwit aanmaakt geytpeerd als CryBb1. Het 
is ontworpen vanuit een bacterium onder de naam bacillus thuringiënsis, of Bt. Theoretisch 
verorberen de wortelwormen de Bt-maïswortels waarin het proteïne zit dat ze doodt. Niet-
temin geven recente waarnemingen aan dat geïmmuniseerde wortelwormen al weken eer-
der op het veld verschijnen en een ongehoorde vraatzucht aan den dag leggen. 
 Eliëzer zegt op een blog: “In de volheid der tijden zal de ziektekiem of het insect iedere 
ontwrichting van de natuur opheffen ter compensatie van de degradatie van de omgeving. 
De ‘kringloopkrachten van de natuur’ doen slechts datgene waartoe zij gemaakt zijn: het 
terugvoeren van onvolwaardig en mineraalarm organisch materiaal binnen de werkzaam-
heid van de koolstofcyclus. Het goddelijk ontwerp van wet en orde zal de overhand hebben 
over wetenschappelijk uitgelokte chaos. Zoals de Franse microbioloog Antoine Béchamp 
(1816-1908) het eens zei: “De voedingsbodem is alles, de ziektekiem (of het insect) is niets”, 
wat betekent dat de microbe reageert op gebreken of tekorten binnen zijn leefomgeving. 
Een microbe of insect zal een gezonde plant of lichaam in grote mate ontzien. Plant een tuin 
en het leven rukt op!” 

 
Zoals gezegd, gebeurt de voedselvertering voor een belangrijk gedeelte vooraf. Wie staat er bij 
stil dat koken een manier van voedselvertering is (ooit een rauwe aardappel gegeten?) en dat de 
daarbij gebruikte ingrediënten soms al gedeeltelijk zijn voorverteerd? De belangrijkste functie 
van de keukenbereiding is voorvertering. De smaak is eigenlijk secundair, alhoewel een ‘volle 
smaak’ wel indicatie is van hoe gezond iets is. Processen die met humusvorming vergelijkbaar 
zijn, vinden ook plaats bij etenswaren. Dat heet fermentatie of gisting. Om enkele voorbeelden te 
noemen uit een lange lijst: yoghurt is een vorm van voorvertering,(9) net als boter, kaas, zuurkool 
en bestorven vlees.(10) Dit is natuurlijk niet alleen voorvertering. In het fermentatieproces worden 
nieuwe of extra voedingsstoffen en vitaminen geproduceerd.(11) Er zijn ook de vergiste dranken, 
zoals wijn en cider. Een niet te onderschatten product is zuurdesembrood. Meelproducten zijn 
belangrijk omdat ze een hoofdbestanddeel van onze voeding vormen. In de Joodse cultuur zijn 
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zelfs alle maaltijden broodmaaltijden, ook de zogenaamde warme maaltijden; vlees en groenten 
zijn daarbij een toegift. En zo zal het ook wel in de oud-testamentische tijden zijn toegegaan. 

Een kanttekening is op zijn plaats. Uit het voorafgaande zou men kunnen denken dat het allemaal 
simpel is. Maar wat Gods werken betreft is niets simpel. Zo wordt bier van kiemplanten gemaakt 
en zijn de ongezonde sojabonen als scheuten ineens wél gezond. Ongepelde rijst ligt ook slecht 
op de maag tenzij het kiemproces (bij levende korrels dus) gedurende één tot drie etmalen zijn 
gang heeft kunnen gaan – gewoon in water inweken: de ontspruiting is pas later, waardoor het een 
verandering ondergaat die te vergelijken is met de transformatie van rups tot vlinder. Alhoewel 
het lichaam van een volwassen mens heel goed melk, appel- en druivensap, gewoon vlees en 
ongekiemde rijst kan verdragen, geven deze producten in hun geëvolueerde staat een veel grotere 
bijdrage voor een robuste gezondheid, al was het maar omdat ze op een gunstige manier op het 
micro-ecologisch systeem van onze darmen inwerken. 
 

5 - Geen maakbare schepping 
Het is fascinerend om te zien hoe alles in elkaar grijpt, hoe de mens in de kringloop van levende 
substantie participeert, waarbij de bodemactiviteit een prachtige metafoor biedt voor de darm-
werking. Je wordt er stil van als je dit beseft, als je beseft hoe de schepper en drager van het leven 
dit alles heeft beschikt. Wat ik nu doe is vloeken in de kerk, wel te verstaan de kerk van het evo-
lutionaire denken. De evolutietheorie gaat ervan uit dat alles is ontstaan vanuit de competitiestrijd 
tussen verschillende soorten waardoor in miljarden jaren de primitieve levensvormen geëvolueerd 
zijn naar de hogere levensvormen, van het imperfecte naar het minder imperfecte (ja, toe maar). 
Het is aan ons om de wereld te verbeteren, om het toeval een handje te helpen. Dat is een ego-
strelende uitdaging waardoor de mens zich een beetje God waant. Maar het uitgangspunt is al 
fout. Want het ééncellige leven van het bacterium is hélemáál níet laagontwikkeld! Het is ook in 
flagrante tegenspraak met Genesis 1:31: “En God bezag al wat Hij had gemaakt, en zie, het was 
zéér goed.” 
 

 
 
Ik citeer nu uit de bekende Artscroll Series: 

«« Munk herformuleert dit vers met: “En Elohim wilde dat alles wat Hij (in Zijn schepping) 
had volbracht een eenheid vormde, en dit werd nu openbaar.” De Vilna Gaon becommenta-
rieert: “Iets kan op zichzelf goed zijn, maar hoeft dat niet meer te zijn in combinatie met iets 
anders. De goddelijke scheppingswerken zijn niet alleen goed op zichzelf, maar ook met elkaar 
(…) Vanuit een combinatie van de elementen ontstaat een lofwaardige en nieuwe eigenschap 
die niet vanuit z’n delen kan worden verklaard, maar enkel vanuit het geheel. Dit bijbelvers 
omvat tevens de totstandkoming van de ontbindende en de ziekmakende factoren,(12) die in 
samenhang met de rest van de schepping noodzakelijk zijn en er een integraal deel van uit-
maken.” Deze conclusie ligt voor de hand omdat de uitdrukking “En zie” altijd iets nieuws 
aankondigt. Daaraan voorafgaand noemde God elk van de zes scheppingsmomenten “goed”. 
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Nu dat de schepping was voltooid en al zijn lidmaten in totaliteit samenhingen, kon worden 
vastgesteld dat het niet alleen goed was, maar uitermate goed. »» 

 
In het doen van de medische wereld, de moderne landbouw en onze voedingsindustrie, heb ik als 
leidmotief telkens weer ontdekt dat het establishment vanuit het standpunt vertrekt van een maak-
bare wereld, het liefst met technologische hoogstandjes, terwijl daar geen noodzaak toe bestaat. 
Bijvoorbeeld: in de medische praktijk schijnt men te hebben vergeten dat de grootste bijdrage 
voor de volksgezondheid te danken was, en dat nog steeds is, aan de verbetering van de per-
soonlijke hygiëne en de aanleg van het waterleidings- en rioleringsnet. Met dat laatste werd reeds 
in de achttiende eeuw begonnen. Met trots spreekt mijn familie over ene baron van Heemstra die 
in Baarn en omstreken heeft zorggedragen voor de aanleg van een rioleringsnet. Deze maatrege-
len pasten perfect bij de hygiënische regels die ons in het Oude Testament worden voorgehouden. 
Waar blijft tegenwoordig het respect voor de natuur wiens afhankelijke levensgezel wij zijn? De 
mens dient zich te voegen binnen het goddelijke scheppingsplan. Het streven dient daarbij veeleer 
op dienen als onderwerpen, op schikken als beschikken en op beheersen als heersen te zijn ge-
richt. In plaats daarvan is men de natuur en zichzelf als object van uitbuiting gaan zien, terwijl de 
mens juist rentmeester is. Een rentmeester heeft niet dezelfde bevoegdheden als de eigenaar. De 
eigendomstitel ligt bij God. De hooggeciviliseerde mens voelt zich niet meer tot de natuur aange-
trokken. Een wandelingetje maken en op het strand liggen, dat wel. Hij heeft een tirannieke strijd 
aangebonden tegen de bijkans weerloze natuur. De mens is ont-aard en weet niet meer wat goed 
is voor de natuur én voor zichzelf. Het een houdt met het ander verband. De stofwisselingsziekten 
zijn daarom het cadeautje van deze tijd. Dat is geen straf van God. Daar heeft Hij niets voor hoe-
ven doen. Dat doen we onszelf aan. Omdat de effecten van een verkeerde leefwijze zich soms na 
generaties bewijzen (zoals sommige experimenten lijken aan te tonen), is het een te gemakkelijke 
weg om altijd, indien daar sprake van is, van genetische ziekten te spreken als ‘oorzaak’ van de 
kwaal. Het is hoe dan ook een te complexe materie om met proefopstellingen te leren kennen, 
want alles grijpt op elkaar in. Wij beleven nu een experiment ‘in vivo’ en zowaar op wereld-
schaal. Over het uiteindelijke resultaat hoeven we niet al te optimistisch te zijn.  
 

De extracellulaire matrix 
 Veel micro-organismen leven niet als de geïsoleerde cellen die wij gewend zijn te obser-
veren als celculturen zwevend in een vloeistofdruppel, een omstandigheid die niet aan de 
microbiologische omgeving beantwoordt zoals wij die gewend zijn tegen te komen in de 
natuur, waar ze zich in een verbazingwekkende variëteit en in georganiseerde koloniën aan 
verschillende natte oppervlakten hechten. Bacteriën groeien in kleine enclaves, microkolo-
niën genoemd, in een omgeving - de extracellulaire matrix - die zij zelf tot stand brachten 
en die qua volume dubbel zo groot is als van de bacteriën zelf. Zoals een bevrucht ei tijdens 
de foetale ontwikkeling aanleiding geeft tot het onstaan van verschillende celtypen, vindt 
die differentiatie ook plaats bij bacteriën als zij eenmaal op een oppervlakte zijn neergestre-
ken. Zij stellen communicatiemoleculen samen die doen denken aan de feronomen en hor-
monen van insecten en beesten, die zich mobiliseren voor de opbouw van microkoloniën 
binnen het kader van een geraffineerde architectuur. Het ontwerp maakt het mogelijk dat 
voederstoffen naar binnen stromen en afvalprodukten naar buiten, wat aan de circulatiesy-
stemen doet denken van hogere organismen. In sommige biofilms werken veelsoortige bac-
teriën samen om voederstoffen op te nemen die door een afzonderlijke soort niet volledig 
zouden kunnen worden benut. Deze waarnemingen suggereren dat wat veel biologen lange 
tijd hebben beschouwd als het laagontwikkelde bacterium, in feite een veel hoger niveau in 
het levensplan inneemt dan ooit voor mogelijk werd gehouden. 

 

6 - Géén gedenatureerd voedsel 
In de jaren dat ik mij met leef- en eetgewoontes bezighoudt, heb ik een aantal regels menen te 
ontdekken voor een gezonde levenswijze. Ten eerste: “De natuur is onze heel- en leermeester”. 
Een arts dient om ziekte te genezen, maar bij de natuur ligt dat anders. De natuur dient primair 
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om gezond of ‘heel’ te houden. Dat is ook de belangrijkste functie van voedsel tot zich nemen. 
Wie dat niet in acht neemt en zijn buik en smaakpapillen tot god maakt, verzet zich tegen Gods 
ordening. Genezen is toch wat anders dan ‘heel’ maken, alhoewel heelmeester voor arts en het 
Engelse woord healing voor genezen daarvan zijn afgeleid. Het zou eigenlijk re-healing moeten 
zijn: opnieuw volledig of heel maken, kortweg heiligen (taalkundig zijn heel en heil aan elkaar 
verwant).(13) De natuur helpt ook om te genezen, maar dat aspect, heel belangrijk, heeft hier in dit 
artikel niet onze aandacht. Het is interessant dat ‘nezen’, dat in het woord genezen voorkomt, oor-
spronkelijk onderhouden, voeden of redden betekent. Indien de z in ‘nezen’ wordt verwisseld met 
een r, wat een gebruikelijke omzetting is, dan ontstaat het Duitse woord “nähren” (de uitspraak is 
‘neren’), dus voeden. 
 
De implicatie van “de natuur is onze heel- en leermeester” is allereerst dat we de natuur in haar 
waarde moeten laten. In het bijbelse boek Leviticus zou hebben kunnen staan: “Gij zult geen 
gedenatureerd voedsel tot u nemen.” Overigens is niet eenvoudig vast te stellen wat daarmee 
wordt bedoeld. Genetisch gemanipuleerd voedsel hoort daar zeker bij. Dat we de kwalijke eigen-
schappen daarvan nog niet hebben kunnen ontdekken, bewijst niets want het is nog een jonge 
wetenschap. Ook hoort daar geraffineerd voedsel bij, in de volksmond leeg voedsel genoemd. 
  

De goddelijke wetten zijn toegankelijk voor de rede 
 “In de voorgaande pagina’s (van Gods Banier) hebben we trachten aan te tonen dat de 
Banier van God - waarvan sprake is in Psalm 60 - niet anders is dan de vrijwillige aan-
vaarding van het goddelijk plan waarbij het verstand de wetten, die onze Schepping beheer-
sen, tracht te ontdekken en die respectvol benadert. (…) de goddelijke wetten blijken in de 
natuurlijke zaken vervat en toegankelijk voor de rede. (…) Daarnaast bestaat zoiets als de 
goddelijke Openbaring die de natuurlijke wetten vervolmaakt door ze een bovennatuurlijke 
dimensie te geven die de mogelijkheden van ons verstand te boven gaan. (…) Na deze con-
stateringen willen we uw aandacht vestigen op de tweede banier, de vijandelijke die zich te-
genover Gods banier opstelt en in de kern fout is. Die banier vertegenwoordigt de opstand 
tégen God, het afwijzen van God zélf en dus Zijn plan, dus ook het afwijzen van de wetten 
die in de natuur liggen opgesloten. Het is uiteindelijk het afwijzen van de waarheid, want 
alles draait in feite rond het probleem van de waarheid. Het afwijzen van de waarheid uit 
zich niet per se als een dwaling, want zulks kan het gevolg zijn van een onjuiste conclusie 
volgens een verkeerde waarneming of gedachtengang. Het is het uitgangspunt zelf van ‘de 
unieke waarheid’ dat wordt ontkend, de realiteitsgebonden waarheid van het object in 
kwestie. Zij die zich onder die andere banier scharen, vervangen een realiteitsgebonden 
waarheid door een betrekkelijke waarheid, die telkens uitgaat van een persoonlijk ideaal 
dat iemand in zijn eigen gedachte heeft ontdekt.” 

Uit “L’étendard de Dieu” (Gods Banier) van Daniel Raffard de Brienne 
Lecture et Tradition # febr. 1988 (p. 38) 

 
Vooral suiker en pure zetmeel, waaronder witte rijst, vallen onder de leeg-voedsel-categorie, 
waarbij zetmeel en witte rijst verre te verkiezen zijn boven suiker omdat de eersten geen fructose 
bevatten waarvan maar beperkte hoeveelheden genuttigd mogen worden (kristalsuiker is een di-
saccharide van glucose en fructose). Als extra schotel is witte rijst goed, maar niet als hoofdbe-
standdeel van ons voedsel. Er ooit bij stilgestaan waarom pure suiker en zetmeel niet of nauwe-
lijks aan bederf onderhevig zijn? Zelfs het ongedierte lust het niet. Dat is veelzeggend. Suikers en 
zetmeel, die zich in hun oorspronkelijke omgeving bevinden, is een ander verhaal. Ranzig voed-
sel mag ook gedenatureerd worden genoemd. Bij ons lijstje hoort ook margarine want de trans-
vetten daarin zijn schadelijk voor onze gezondheid. De wijze waarop plantaardige olieën worden 
gehard (gehydrogeneerd) heeft niets met ‘natuurlijk’ te maken! De onpartijdigheid van het weten-
schappelijk onderzoek waaruit zou blijken dat margarine gezonder is dan boter, daar heb ik mijn 
twijfels over. Ten aanzien van witte rijst gebeurt het dat kleuters uit arme gezinnen in Azië door 
vitaminegebrek blind worden omdat ze van hun ouders uitsluitend witte rijst krijgen voorgescho-
teld. Maar wie maakt zich daar druk over? Nu wat brood betreft. De normale broodbereiding was 
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tot aan het midden van de negentiende eeuw via zuurdesem. Sommige enthousiaste lezers zullen 
nu misschien willen overstappen op zuurdesembrood, maar dat zal waarschijnlijk slecht bekomen, 
want uw spijsvertering is daar niet op ingesteld. Zoiets vergt een geleidelijke overgang. Een vege-
tariër die ineens vlees gaat eten, voelt zich niet goed en een vleeseter die ineens vegetarisch eet al 
evenmin. Iedere verandering vergt aanpassing. Uit de regel volgt ook dat de kunstmatige zoetstof-
fen, zoals die nu in allerlei frisdranken voorkomen, uit den boze zijn; aspartaam is niet goed.(14)  

7 - Met mij gaat het goed 
Niettegenstaande zult u mij best eens wit brood zien eten of een rijsttafel met witte rijst zien 
verorberen en aan het eind een bonbon. En u kunt mij ook wel eens betrappen met een Cola-Light 
(best lekker!), maar ik zie dat niet als voedsel en neem dat soort dingen bij uitzondering. Wit 
brood (en wat men vaak bruin noemt) is zondagsbrood. De smaak wil ook wat! Door de week eet 
ik altijd stevig brood, liefst zuurdesembrood. Het is als met de Bijbel. Wie alleen het wittebrood 
van het Nieuwe Testament leest, gaat aan bloedarmoede lijden, want het geestelijke basisvoedsel 
is en blijft het Oude Testament. De reformatie heeft daar voor de broodnodige hereiking gezorgd. 
 
Hoe staat het nu met uw gezondheid, zult misschien vragen. Zet het zoden aan de dijk? Antwoord: 
met mijn gezondheid gaat het goed. Ben na een jeugd van chronische sinusitus nooit meer ziek 
geweest. Ben inmiddels 75 jaar oud. Toen we na negen jaar uit Hilversum vertrokken (onze 
geadopteerde zonen waren toen twaalf), zijn we al die tijd nooit naar een arts geweest (wel tand-
arts) en hebben ook nooit van alternatieve geneeskunde gebruik gemaakt. Ik herinner mij nog de 
schooljuf die zich eraan ergerde dat onze zonen niet eens de naam van hun huisarts kenden. Vond 
zij een minpuntje. We hebben toen maar onze mond gehouden. Hiermee bewijs ik niet mijn gelijk, 
maar wel dat we niets verkeerd deden. O ja, onze jongens hebben eenmaal de mazelen gehad en 
toen kwam de arts. Asperientjes of paracetamol, dat gebruiken we, maar dat is dan ook alles naast 
de extra vitamine- en mineraaltabletten en immuniteitsverhogende (zoals knoflook capsules). 

[in verkorte vorm gepubliceerd in “Profetisch Perspectief”, herfst 2007 – Nr. 56] 
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Noten 
(1) “A free farmer in a free state: a study of rural life and industry and agricultural politics in an 
agricultural country [the Netherlands]” by J. W. Robertson Scott # 1912. Caption photo (p. 312): 
“A social democrat farmer and his family (Mr. and Mrs. Mansholt of Groningen)”. Page 192: We 
had the pleasure of visiting the delightful home of Mr. and Mrs. L.H. Mansholt, where for the first 
time in our lives we heard a practical farmer and his wife acknowledge themselves “Social Demo-
crats (Marxist).” 
 
(2) Met de Landbouw Reconstructie Wet van 2002 faciliteerde de Nederlandse overheid het 
opzetten van megabedrijven van ongekend grote omvang in bepaalde aangewezen gebieden en 20 
luttele jaren later worden deze boeren het faillissement ingedreven. 
 
(3) Reeds in juni 1933 heeft “Nationalrat” Hans Müller met 15 medeondetekenaars een motie in 
het parlement ingediend in zijn strijd tegen de georganiseerde goddeloosheid in Zwitserland. Al-
hoewel de motie (zur Wahrung des kulturellen Ansehens unseres Landes und zum Schutze des 
religiösen Friedens) met ruime meerderheid werd aanvaard, is daar geen gevolg aan gegeven. 
 
De officiële erkenning ging moeizaam 
(4) Werner Schneider, die van 1981 tot 1993 president was van het VSBLO/BIO SUISSE, geeft in 
het jubileumnummer van BIO SUISSE (25/26 aug. 2001) enkele hoogtepunten weer in het ont-
staan van de beweging en schrijft:  

«« Toen Dr. Hans Müller in 1971 vanuit de “Bio-Groenten Galmiz” (in Kanton Freiburg) 
aan de Eedgenootschappelijke Voedingscommissie het verzoek richtte om tot een officiële 
erkenning van de biologische landbouw te komen, werd de wetenschappelijke subcomissie 
opgedragen om zich met de bestudering van deze kwestie bezig te houden. Wie zich nog de 
positie herinnert van de biologische landbouw in de toenmalige agricultuur, zal niet verbaasd 
staan dat het antwoord daarop vernietigend was. Verschillen zijn wetenschappelijk niet vast 
te stellen, besloot de 1974 commissie, en daarom dient “het begrip ‘biologisch product’ in 
samenhang met levensmiddelen te worden verboden”. Uit discretie zie ik af van het 
opnoemen van de namen der leden van het achtenswaardige college. Enkelen zijn later van 
Saulus in Paulus gemuteerd, nota bene zónder genmanipulatie! »» ( “Aus der Geschichte der 
BIO SUISSE: Fakten, Episoden und Anekdoten einer erfolgreichen Bewegung”) 

 
(5) Frau Dr. Müller heeft indertijd een boek geschreven dat nog steeds verkrijgbaar is: “Bauern-
Heimatschule mit der Freien Landbauschule für organisch-biologische Wirtschaftsweise”. 
 
(6) Het is mijn vaste overtuiging dat het bodemleven in de loop van tientallen jaren ‘doping’ zo-
danig is afgezwakt, dat het niet lang meer zal duren voordat zij in doodsstrijd geraakt en de desas-
treuse bodemgesteldheid voor eenieder gewaar zal worden. Men zal dan spreken van een onbe-
grijpelijk fenomeen, …maar voor domkoppen is alles onbegrijpelijk. 
 
(7) Men moet niet denken dat de omschakeling naar organisch-biologische landbouw probleem-
loos is. Waar tientallen jaren bodemuitbuiting heeft plaatsgevonden, dient met een herstelperiode 
rekening te worden gehouden. Het leven heeft een verbazingwekkende veerkracht, dus dat herstel 
duurt slechts luttele jaren voordat het boerenbedrijf weer economisch rendeert. Niettemin kan via 
de Ruschtest worden vastgesteld dat soms tientallen jaren na het primaire herstel een voort-
durende verbetering van het bodemleven blijft plaatsvinden. 
 
De flora vertegenwoordigt een virtueel orgaan binnen een orgaan 
(8) De inwonende bacteriepopulatie is tienmaal groter dan het aantal menselijke somatische en 
kiemcellen en vertegenwoordigt een gecombineerd microbiëel genoom dat het menselijk genoom 
sterk overtreft. (…) Bacteriële dichtheid neemt in de distale kleine darm toe en is in de grote darm 
toegenomen tot een geschatte 1011-1012 bacteriën per gram inhoud van de dikke darm, hetgeen 
60% van de fæcale massa uitmaakt. Bron: “The gut flora as a forgotten organ” by Ann M O’Hara 
and Fergus Shanahan - EMBO Reports # July 2006 (pp. 688-93).  
 In zijn totaliteit vertegenwoordigt de inwonende flora een virtueel orgaan binnen een orgaan 
met een metabolische activiteit die dat van de lever overschreidt met een microbioom dat het 
menselijk genoom overschreidt. Bron: “The host-microbe interface within the gut” by Fergus Sha-
nahan - Best Pract. Res. Clin. Gastroenterology # Dec. 2002, 16-6 (pp. 915-31). 
 
De eerste bacteriën via de moedermelk 
(9) De lactobacillus- en bifidusbacteriën worden via de moedermelk aan de baby overgedragen (ik 
las ergens: de moeder besmet haar kind) en zij zorgen ondermeer voor de omzetting van melk in 
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yoghurt. In supermarkten zijn yoghurts verkrijgbaar die op deze manier zijn gemaakt. Het laat 
zich raden dat een yoghurtcultuur, die van nature bij de mens past, het betere alternatief is.  
 
Ook rundvlees laat zich besterven 
(10) In de vleesindustrie is het niet gebruikelijk om vlees volledig te laten besterven, vooral omdat 
bij langdurige opslag de koelkosten toenemen. Dat het zeer wel mogelijk is blijkt uit een adverten-
tie van Fontijn High Quality Meat uit Weesp: “In onze volgens U.S. normen gebouwde rijpingscel 
is een optimaal klimaat aanwezig waardoor het vlees op natuurlijke wijze langzaam besterft. Dit 
gaat met een bepaalde bacterie-ontwikkeling gepaard, waarbij de vrijkomende enzymen voor de 
gewenste afbraak van eiwitten zorgen. Door gecontroleerde besterving over één tot vier weken 
wordt het vlees bijzonder mals en is het gemakkelijk verteerbaar.” 
 
De miraculeuze verrichtingen van fermentatie 
(11)  Gram voor gram zal het gefermenteerde materiaal meer voedingswaarde in zichzelf hebben 
opgeslagen dan het ruwe materiaal waaruit het ontstond omdat, naast het gegeven dat ze als minia-
tuur ontgiftigingsmachines werken, voegen de microben aan elk soort substraat waar ze in groei-
en stapels voedingsbestanddelen toe. Door middel van enzymekracht produceren eencellige bac-
teriën en schimmels alle vitaminen, aminozuren, nucleïde-zuren, vetzuren, enzovoorts, die ze no-
dig hebben uitgaande van eenvoudige basismaterialen zoals suiker, zetmeel en cellulose. Ze kun-
nen groeien op voedsel dat ons verschrikkelijk ondervoed zou laten. Maar wij zijn groter dan zij. 
Als we yoghurt eten, echt ingemaakt zuur, echte zuurkool – of elk ander voedsel dat levende cul-
turen bevat – zullen onze maagsappen deze kleine wezentjes aanvallen en vernietigen waarbij hun 
kwetsbare lichamen uiteenspatten. Velen zullen het overleven en ons beschermen, maar degenen 
die worden verteerd schenken al hun voedzame bestanddelen aan ons. Alhoewel het soort voedsel 
als wijn en kaas na beëindiging van het fermentatieproces geen levende organismen meer bevat, 
zijn deze door de levensvormen, die ze eens bevolkten, verrijkt geworden; wijn heeft meer anti-
oxidanten dan druivensap, en kaas bevat meer eiwit dan de melk waar het uit ontstond. De kleine 
wezentjes kunnen in feite alle voor ons benodigde vitaminen maken behalve D, en alle essentiële 
aminozuren. En ze hebben nog een extra verborgen capaciteit. Alsof dat niet voldoende is kunnen 
ze mineralen vrijmaken, ons voedsel voor bederving vrijwaren, vitaminen produceren en de kwa-
lijke plantenchemicaliën onschadelijk maken waar ons lichaam ongeschikt voor is, en eenmaal in 
je lichaam beland zullen ze letterlijk vechten voor je leven. 
Ontleend aan “Deep Nutrition – Why Your Genes Need Traditional Food” van Catherine Shanahan MD en 
Luke Shanahan MFA – Big Box Books, Hawaii # 2009 (p. 146). 
 
Wat is kwaad? 
(12) De creatie van de ontbindende en ziekmakende factoren in Gods scheppingswerk zou door 
sommigen als kwaad kunnen worden gezien. De werking en functie van die factoren is niet een-
voudig te beschrijven, maar daarom mogen ze nog niet als kwaad worden gezien; ziekte is even-
tueel wél het gevolg van kwaad doen. Toch zegt de Bijbel dat God het kwaad heeft gemaakt. Als we 
betreffende verzen van Gen. 3:22, Jes. 45:7-8, Kl. 3:38-40 en Am. 3:6-7 in onderlinge samenhang 
bezien, dan blijkt dat God door ons vrijheid van keuze te schenken het kwade heeft geschapen en 
dat heeft vóórzien, maar dat maakt Hem nog niet de aanstichter van dat kwaad. Hoog en laag 
liggen net als goed en kwaad in elkaars verlengde, maar het één brengt niet het ander voort. Zij 
zijn een logisch en overeenkomstig paar tegenstellingen en de overweging daarvan is essentieel 
om tot een moreel oordeel te komen. Als in de ‘toekomende wereld’ geen kwaad meer bestaat, zal 
men toch beseffen wat dat is, maar er niet naar handelen. 
 
(13) Heilig is in de Germaanse talen verwant aan heel. In het Hebreeuws en Grieks echter wijst 
heilig (kadash en hagios) op onbevlekt en rein.  
 
Kunstmatige zoetstoffen en hun gevaren 
(14) Wat de gevaren betreft van aspartaam en andere kunstmatige zoetstoffen, kan men “Exci-
totoxins” lezen van Russel L. Blaylock (Health Press, USA # 1997). De ondertitel luidt: “De Smaak 
die doodt – Hoe monosodium glutamaat, aspartaam (Nutrasweet®) en vergelijkbare substan-
ties schade aan de hersens en het zenuwstel kunnen aanrichten en het verband daarmee met 
neurodegeneratieve ziektes zoals Alzheimer’s, de A.L.S. spierziekte, en ook andere.” Volgens 
George R. Schwartz, die het voorwoord schreef en schrijver is van “Bad Tast” (Slechte Smaak) # 
1988, is dit een baanbrekend werk, een mijlpaal vergelijkbaar met de opmerkelijke boeken die 
Rachel Carson in de jaren vijftig schreef, en daar sta ik achter. Maar om dit te zien veranderen zal 
eerst de invloed van de commerciële grootmachten dienen te worden ingedamd. 
 

- 
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Verplichte mestinjecties  
 schaden landbouwgrond 
 
Niet lang na het verschijnen van dit artikel in 2007 verschenen alarmerende berichten in de Neder-
landse pers over de schadelijke effecten van het negeren van fundamentele landbouwprincipes. 
 

 
 
- Woensdag 16 april 2008, Dagblad De Telegraaf 
- door Richard van de Crommert 
 

Wageningen – “Er moet snel een einde komen aan de verplichte mestinjecties in de Neder-
landse landbouwgrond. Die zijn schadelijk voor onze Nederlandse gewassen. Het aantal 
mineralen en vitaminen loopt zienderogen achteruit.” Dat vinden de Stichting Milieube-
wuste Veehouderij, het adviesbureau Team Ecosys en Aquarius Alliance, een samenwer-
kingsverband van boeren en wetenschappers. Ook de landbouwuniversiteit van Wagenin-
gen is van mening dat de huidige praktijk de samenstelling van het bodemleven schaadt. 

 
Sinds vijftien jaar zijn boeren in heel Nederland verplicht om mest de grond in te persen in plaats 
van het bovengronds uitrijden, waardoor de mest geleidelijk in de grond wordt opgenomen. De 
gierton verdween zo uit ons Nederlands landschap. Het is een maatregel waarin Nederland alleen 
staat [maar nadien elders overgenomen, zoals in België]. In de ons omringende landen wordt de 
gierton nog gewoon gebruikt. Bij bovengronds uitrijden wordt ondermeer blauwzuurgas, dat in de 
mest zit, direct door zuurstof in de lucht onschadelijk gemaakt. In Nederland wordt het onschade-
lijk gemaakt door de in de bodem zittende zuurstof. Zo verdwijnt de zuurstof uit onze bodem. 
 
Het bodemleven verandert door de mestinjecties. Wormen, die met hun omploegwerk zorgen 
voor de aanwezigheid van zuurstof in de grond, gaan dood. Mollen vertrekken. Het ecosysteem 
wordt volledig op zijn kop gezet. Niet alleen onze groente, maar ook onze verse Nederlandse 
melk heeft door deze mestinjecties aan kwaliteit ingeboet. Ons weidegras is mineraalarm gewor-
den en heeft andere schimmels en bacteriën die schadelijk zijn. Er zit te veel stikstof in. Een koe 
die dit gras vreet, maakt enkel ammonium aan. Door het gebrek aan wormen laten ook de weide-
vogels zich steeds minder zien. 
 
Onze regering heeft nooit onderzoek gedaan naar de gevolgen van het injecteren van mest voor de 
volksgezondheid. Die lijken nu alarmerend. Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat 
een stof als selenium nauwelijks meer in onze groente zit. Selenium heeft zijn efficiëntie bewezen 
tegen diverse soorten kanker. “Een op de drie Nederlanders krijgt tegenwoordig kanker. Dat is 
veel hoger dan waar ook ter wereld”, constateert Paul Blokker van de Vereniging tot Behoud van 
Boer en Milieu. 
 
De Noord-Hollandse melkveehouder Meindert Nieuweboer zegt: “De bodem is het spijsverte-
ringsorgaan van de planten en vormt de basis van al ons eten. Dus indirect ook van ons zuivel en 
ons vlees.” Marian Stuiver van de Universiteit van Wageningen, die enkele weken geleden pro-
moveerde op het mestbeleid, vindt dan ook dat de overheid moet overwegen het bovengronds uit-
rijden van mest in elk geval regionaal toe te staan. 
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«« Als we zo doorgaan komt de volksgezondheid in gevaar (waarschuwt Blokker). De 
gemiddelde Nederlander heeft een gebrek aan zink, ijzer, selenium, koper, magnesium. En 
heeft een fors tekort aan vitamine A. In veel groente zit tegenwoordig geen vitamine C meer. 
Dan hebben we het over vollegrondse groenteteelt, zoals bloemkool, wortelen en andijvie. 
Het is er de afgelopen vijftien jaar uitgejast. Onze kasgroenten, zoals tomaten en paprika, 
zijn nog wel voedzaam. In de hele wereld loopt het aantal mineralen en vitaminen in voeding 
terug, maar in Nederland gaat het sneller dan elders. »» 

 

DEN HAAG, zaterdag 19 april 2008 (auteur: Co Scholten) 
 
Het opzienbarende vitamineverlies in groenten zorgt voor opschudding in de Tweede Kamer. De 
politieke partijen VVD, CDA en SP willen opheldering van de ministers Verburg van het mini-
sterie van Landbouw, Cramer van Milieu en Klink van Volksgezondheid. „Ik ben geschrokken”, 
zegt VVD-Kamerlid Janneke Snijders.  

Deze week legden verschillende organisaties in De Telegraaf een verband tussen het injecteren van 
mest in akkers en de teruglopende hoeveelheid mineralen en vitaminen in wortelen, kool en wit-
lof. Begin jaren negentig lieten boeren onder druk van de milieulobby de gierkar staan om de am-
moniakuitstoot, en zo de vorming van zure regen, tegen te gaan. 

„Veel boeren hebben vanaf het begin geroepen dat mestinjectie het bodemleven schaadt”, weet 
Snijder. „Dat heeft geen lor geholpen. Men was alleen gericht op het doel van ammoniakuitstoot, 
en dus is injectie rücksichtslos toegepast. Er moet nu echt grondig onderzoek komen.”  

Landbouwminister Verburg spreekt het verhaal via een woordvoerder tegen. „Het lijkt op het ooie-
vaar-en-babyonderzoek. Dat het aantal ooievaars op het platteland is afgenomen, en ook het aantal 
geboren baby’s, wil niet zeggen dat er een oorzakelijk verband is”, aldus de woordvoerder. Boven-
dien stelt hij dat mest bij de vollegrondsgroente niet wordt geïnjecteerd, maar met de ploeg wordt 
ondergewerkt. [Alsof dat zou helpen!]  

Land- en Tuinbouworganisatie LTO wil vooropstellen dat verse groente nog steeds het voedsel is 
met de meeste voedingswaarde, maar bevestigt dat de vruchtbaarheid in de bodem afneemt. „Wij 
hebben al jaren geleden aangegeven dat de bodemvruchtbaarheid in de knel komt door het mest-
beleid en menen dat een aanpassing van de wet nodig is.” 

 

Blokker wijst met zijn beschuldigende vinger naar de veranderende bodem. Het tast de gewassen 
aan. “Waarom neemt diabetes in Nederland explosief toe?” zegt hij. “Omdat we ondervoed zijn. 
Diabetes is hard op weg om volksziekte nummer 1 te worden.” 
 
De grondonderzoeklaboratoria in Nederland, zoals het BLGG en het ALNN, bevestigen dat de 
aanwezigheid van mineralen qua gehalte beneden het streefniveau uitkomt. 
 
Peter Takens, adviseur van de vereniging tot Behoud Boer en Milieu, voegt daaraan toe: 

«« Uit tabellen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijkt dat de 
gezondheid van de producten van onze bodems hard achteruitgaat. In een goede bodem is 
veel zuurstof nodig voor een optimale omzetting van voederstoffen voor de plant. In onze 
zuurstofarme grond vindt omzetting van stikstof naar lachgas plaats. Lachgas is echter in 
aanzienlijke mate verantwoordelijk voor het broeikaseffect en daarmee voor de opwarming 
van onze aarde. De schadelijkheid van lachgas is driehonderd maal groter dan van CO2. »» 

 
 

 
 



- 15 - 

Verplichte mestinjecties fataal voor onze veestapel 
 

 
 
- Zaterdag 19 april 2008, Dagblad De Telegraaf 
- door Richard van de Crommert 
 

Utrecht – De melkveehouders in Nederland zien de gezondheid en weerstand van hun 
koeien achteruit gaan. Dierenartsen kunnen de ziekteverschijnselen moeilijk thuisbrengen. 
Boeren vrezen dat het een van de gevolgen is van de verplichte mestinjecties, waardoor de 
bodem verschraalt en de kwaliteit van het Nederlandse gras te wensen overlaat. En dat 
heeft niet alleen gevolgen voor de gezondheid van de koeien, maar ook voor de melk. 

 
Maar liefst 40% van alle melkveehouders heeft last van kalfjesdiarree, zegt vleesveehouder Her-
man Beeker. “Kijk maar op veemarkten. Dan springen de tranen in je ogen.” 
 
Bij Chris van den Anker in de provincie Utrecht zijn veertien koeien overleden door de verande-
rende bodem. “We hebben ons rotgezocht wat er mis zou zijn met mijn koeien”, zegt de melkvee-
houder. “De Hogeschool Utrecht is er zelfs bij gehaald. Uiteindelijk suggereerde de Gezondheids-
dienst dat mijn koeien leden aan de slijtersziekte, een soort verzamelnaam voor onduidelijke ziekte-
verschijnselen.” 
 

 
 
Het liefst doet hij niet meer mee aan de verplcihte mestinjecties en af en toe probeert hij zijn wei-
den ouderwets, met de giertank, te bemesten. Zo trekt de mest veel geleidelijker in de grond en 
voedt het juist de bodem in plaats van deze te doden. Maar de Algemene Inspectiedienst, de 
Milieupolitie en de gewone politie steken hier een stokje voor. 
 
Al vijf keer is Van den Anker voor de rechter gesleept en veroordeeld. Maar de laatste tijd lijkt 
ook de rechterlijke macht in verwarring. Enkele zaken lopen inmiddels jarenlang. 
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«« Ik heb een gespecialiseerde bodemonderzoeker ingeschakeld. We hebben verschillende 
stukken gras van mijn land gehaald. En dat bleek puur vergif. Met het bovengronds uitrijden 
van de mest doe ik iets wat de wet verbiedt, maar het is niet puur slecht voor de grond. »» 

 
Met de mestinjecties belanden er twee gifstoffen in de grond, sulfiet en nitriet: 

«« Wij melkveehouders moeten dus een methode toepassen die in het ernstigste geval de 
dood van dieren tot gevolg heeft. Wij zijn gedwongen onze bodem, waar onze koeien gras 
van eten en waar de mensen indirect melk van drinken, te vervuilen. Praat dat maar een 
goed. »» 

 
Er zijn de afgelopen tien jaar meer dan driehonderd rechtszaken geweest over bovengronds uit-
rijden. Maar nooit is er onderzoek gedaan. Het parket in Utrecht is daarom inmiddels enkele ke-
ren niet meer tot vervolging overgegaan. 
 
Over de gevolgen voor de Nederlandse melk is niet veel bekend. “Onze melk wordt onderzocht 
op eiwitten, maar niet onderzocht op de aanwezigheid van mineralen”, vertelt Van den Anker.  
 
Volgens diverse bronnen zou het bij een melkfabriek in Friesland niet altijd meer lukken om alle 
bacteriën te doden bij pasteuristatie. Liters melk worden daardoor afgekeurd. 
 
Bij een artikel over vitamine- en mineralengebrek publiceerde deze krant woensdag de gehaltes 
vitamine C in een reeks groenten. Deze cijfers komen rechtstreeks uit officiële publicaties van de 
Consumentenbond en het Voedingscentrum (Nevo). De Consumentenbond stelt echter dat zijn 
meetgegevens over het gehalte vitamine C in groente niet vergeleken mogen worden met de 
Nevo-cijfers. “Wij meten groente uit de supermarkt. Het Voedingscentrum meet direct vers van het 
land.” 
 
“Dit is heel opmerkelijk van de Consumentenbond”, stelt Paul Blokker van de Vereniging van 
Behoud van Boer en Milieu. “Want Nevo heeft de meetgegevens van de Consumentbond juist over-
genomen in zijn eigen tabellen. In de Nevo-tabel van 2006 staan bij de meeste groenten exact de-
zelfde vitaminewaarden, met de vermelding dat de cijfers van de Consumentenbond afkomstig zijn.” 
 
 

 

Mest uitrijden 


