MAGAZINE
DEMETERMAGAZINE.NL

Jaargang nr. 6 / februari 2021

Onze gezondheid begint
in een levende bodem
Hoe kun je de vitaliteit van
biodynamische voeding bepalen?
Deskundigen aan het woord.

Demeter is het kwaliteitskeurmerk voor biodynamische landbouw en voeding
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Ontgift jezelf en de aarde
Aan het begin van het nieuwe jaar is er altijd extra
belangstelling voor ‘vastenkuren’ om het lichaam
te ontgiften. Wat zou het mooi zijn als we dat niet
alleen op individueel niveau doen, maar op wereldschaal. De planeet ‘ ontgiften’. Want gezondheid is
immers een ondeelbaar begrip. We kunnen als mensen alleen gezond leven in een gezonde omgeving.
Schone lucht, schoon water, schone- niet vervuildelevende bodems.
We hebben er in een paar generaties tijd een behoorlijke puinhoop van
gemaakt. De gevolgen worden met de dag meer zichtbaar en voelbaar. Neuroloog Bas Bloem waarschuwde dezer dagen nogmaals voor
een Parkinson pandemie als we niet stoppen met de chemie in onze
landbouw. Jaarlijks miljoenen kilo’s bestrijdingsmiddelen en kunstmest,
verstikken onze bodems letterlijk met een teveel aan stikstof en tal van
moeilijk afbreekbare chemicaliën. Het ontneemt ons langzamerhand de
adem.
Ik heb de afgelopen maanden twee nieuwe inzichten verworven aan
de hand van een boek van Joanna Macy ,’Actieve hoop‘ genaamd en
een fantastisch boek over schimmels van Merlin Sheldrake met de titel
‘Verweven levens’.Het eerste boek heeft mij geleerd dat mensen maar
moeilijk tot gedragsverandering komen, omdat we zien dat anderen dat
ook niet doen en er dan vanuit gaan dat het allemaal wel losloopt. Macy
schrijft over een experiment waarbij eerst 1 persoon in een kamer werd
gevraagd een serie opdrachten te doen. Ondertussen werd er rook de
kamer ingeblazen, Als snel kwam deze persoon in actie omdat het niet
pluis leek. Als je dat zelfde experiment doet met meerdere mensen in
een kamer blijven ze veel langer zitten, ze kijken om zich heen, zien dat
de ander nog blijft zitten en denken dan dat het wellicht meevalt. Zo
gaan we dus om met de klimaatcrisis, we rijden en vliegen en consumeren nog door alsof er niets aan de hand is.
Herstel van Individuele en collectieve gezondheid ligt verscholen in of
wij ons willen voegen naar de intelligentie die in de natuur verscholen
ligt en daarnaar durven handelen. En dan zijn schimmels wellicht onze
beste partners en bereid om veel ontstane schade door milieuvervuiling
ongedaan te maken. Dat we dankzij schimmels brood kunnen bakken
en bier kunnen drinken is algemeen bekend. Maar dat schimmels in
onze bodems eigenlijk het ‘echte’ (en zonder nepnieuws) wereldwijde
web vormen dat ons leven in stand houdt dankzij tal van interacties
met planten en bomen, laat Sheldrake in zijn boek aan de hand van tal
van voorbeelden zien. En sommige soorten schimmels zijn zelfs niet te
beroerd om de grootste gifbelten op te ruimen.
Luisteren, leren en meebewegen met de natuur is de troef die we als
mensen nog altijd in handen hebben. Biodynamische boeren hebben
dat goed begrepen. Wij kunnen hun daarbij steunen. Kies voor Demeter
kwaliteit en laat hen niet alleen staan. Dan ontgift je niet alleen jezelf,
maar tegelijk de aarde waar we van afhankelijk zijn.

Bert van Ruitenbeek,
directeur Stichting Demeter
Demeter is het kwaliteitskeurmerk voor
biodynamische landbouw en voeding.
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Hier vind je Demeter-producten:

Bij biologische speciaalzaken, boerenmarkten, boerderijwinkels,
groentepakketten en biologische webwinkels, zoals hofweb.
Op onze site vind je bij locaties op de trefwoorden ‘boerderijwinkel’,
‘huisverkoop’ en ‘groente- en fruitabonnementen’ de bijbehorende bedrijven.
www.stichtingdemeter.nl
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Onze weerstand begint in de bodem
Tekst: sigrid koeleman | Beeld: Annelijn Steenbruggen

Voor het eerst legt een internationale groep onderzoekers een sterk verband tussen onze darmbacteriën, voeding en gezondheid. Het onderzoek is gepubliceerd in het blad NatureMedicine 1. Via een
verandering van je eetpatroon zou je jouw microbioom kunnen beïnvloeden en daarmee een blijvende verbetering van je gezondheid. De boerenlogica van het biodynamisch gedachtengoed gaat daarin
nog een stap verder: de duidelijke relatie tussen een gezonde bodem, de daarin natuurlijk opgroeiende plant en hoe jij die als voedsel tot je neemt.

Eén bacterie staat aan de basis
van al het leven op aarde. Die
weerde zich tegen omringende
natuurkrachten en ontwikkelde
zo een zelfherstellend vermogen. Zijn nakomelingen vind je
in ons eigen microbioom.

@Eosta, Krispijn van den Dries

BD-akkerbouwer Krispijn van den Dries.

Plant microbioom
Waar in jouw maag-darmstelsel een unieke samenstelling van zo’n anderhalve kilo bacteriën leeft, creëert
een plant zijn eigen microbioom in de bodem. Door
bepaalde bacteriën, schimmels en andere micro-organismen met zijn wortels aan te trekken blijft de plant
gezond, kan voedingsstoffen beter opnemen en zich
weren tegen stressfactoren, zoals droogte. Tijdens
een Demeter Webinar (terug te vinden op de website
www.stichtingdemeter.nl) vertelde hoogleraar plantmicrobe interacties Corné Pieterse dat de samenstelling van dat microbioom verandert als de plant wordt
geïnfecteerd met een ziekte: “De wortels trekken dan
andere micro-organismen aan die de plant helpen zich
te beschermen tegen die ziekte. Ook de volgende generaties van het gewas bevat dit nieuwe microbioom
en zo ontstaat een ziektewerende bodem.” Daarom
is in de biodynamische landbouw de voeding voor de
bodem zo belangrijk.

Er bestaat een verband tussen het gebruik
van bepaalde pesticiden en het ontstaan
van Parkinson. Bij dit alles blijkt ons
microbioom een grote rol te spelen.

Wonderlijk ontstaan
Arie Bos, ex-huisarts en ex-docent wetenschapsfilosofie, vertelde in datzelfde Webinar over het wonderlijke
ontstaan van het leven op aarde: “Voor al het leven

op aarde staat één bacterie aan het begin, LUCA gedoopt. Dit organisme heeft zich geweerd tegen de omringende natuurkrachten en daarmee het vermogen
tot zelfherstel ontwikkeld; een vorm van een immuunsysteem. Alle nakomelingen van deze bacterie zitten
in ons microbioom. Die zijn enorm belangrijk voor je
immuunsysteem. De samenstelling heeft verband met
ziektes als Parkinson, MS, autisme en ADHD.”

Levende aarde
Volgens het onderzoek is voor een gezond pakket
aan bacteriën ‘diversiteit’ het sleutelbegrip. Eet je
gevarieerd en zoveel mogelijk plantaardige voeding,
dan krijg je verschillende voedingsstoffen binnen
die zorgen voor een rijke, diverse samenstelling van
je microbioom. Het gebruik van kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen doodt veel bacteriën in
de bodem en op de plant. Hoe kun je in dit giftige
systeem dan gezond blijven? Waar de gangbare
visie op de kwaliteit van voedsel vooral gebaseerd
is op inhoudsstoffen, ziet de BD-landbouw dat er
veel meer aspecten aan verbonden zijn. Zoals een
levende bodem, natuurlijke groei en rijping. Het zijn
deze levensprocessen die je voedsel vitaal maken en
je weerstand vergroten. Zij laten de gewassen op
een natuurlijk ritme in vruchtbare aarde groeien. Je
vind deze producten met Demeter-keurmerk in de
biologische (online)winkel.
1

https://www.nature.com/articles/s41591-020-01183-8

RECEPT
Hapjes vol goede bacteriën
Fermentatie-expert Peter van Berkel houdt zich al
30 jaar bezig met voeding van bio(dynamische)
kwaliteit. De laatste jaren voegt hij daar ‘a pickle a
day’ aan toe. Die maak je eenvoudig zelf. Door verse biodynamische groenten te fermenteren worden
suikers, enzymen en bacteriën in melkzuur omgezet. Dit is favoriet voedsel voor gezonde darmbacteriën en hiermee geef je jouw (darm)gezondheid
een enorme boost.

Zo simpel is het:
Kies een groente, bijvoorbeeld chioggiabietjes.
Weeg deze en voeg 2% van het gewicht aan fijn
zeezout toe. Snijd of rasp de groente fijn en kneed
het zout erdoor. Doe dit in een pickle-pers (eventueel met extra smaakmakers) en laat onder druk
op kamertemperatuur fermenteren (minimaal 30
minuten tot uren of zelfs dagen). Geniet van je lekker, knapperige pickle. Meer weten? Download het
gratis E-book Tsukémono Snelle groentefermentatie uit Japan, inclusief drie recepten.
https://petervanberckel.nl/e-book-tsukemono/

D4

Demeter kwaliteit
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Biodynamische landbouw gaat verder dan ‘gewoon biologisch’. De Demeter normen vormen een aanvulling op de
Europese wetgeving voor biologische landbouw. Een biodynamische boer is ook altijd biologisch. Dit overzicht laat
een deel van de verschillen zien, maar is zeker niet compleet.

Biodynamisch
			

Christianne de Kort is lid van de Demeter Voorwaarden
Commissie. In combinatie met haar achtergrond als kwaliteitsmanager bij een biologische groothandel en opleiding
in voeding & gezondheid & dietetiek zorgt ze er met haar
expertise en passie voor dat de vitaliteit van de Demetervoedingsmiddelen ten alle tijden wordt gewaarborgd.

Biologisch
Zorgdragen voor een levende bodem

Evenwichtige bemesting: maximaal 112 kilo stikstof per hectare uit alle meststoffen

Maximaal 170 kilo stikstof uit dierlijke mest en daarnaast onbeperkt stikstof uit andere toegelaten meststoffen

Minimaal 60% biologische, vaste mest

Vaste mest is niet verplicht

Gangbare (drijf)mest is niet toegestaan

35% gangbare (drijf)mest is toegestaan

Een ruime vruchtwisseling om de bodem rust te geven: minimaal 16% groenbemesters (rustgewassen)
en maximaal 50% rooivruchten (zoals aardappels, wortels en bieten)

De vruchtwisseling is minimaal 1:2, dus gewassen kunnen eens
in de twee jaar op dezelfde akker staan

Stomen van grond in kassen is niet toegestaan

Geen regels op dit gebied

Het bedrijf vormt een levend, samenhangend geheel; een bedrijfsorganisme
Het gehele bedrijf moet worden omgeschakeld naar Demeter

Gedeeltelijke omschakeling is onder voorwaarden mogelijk

Bij rundveebedrijven is 80% van het voer van eigen bedrijf; bij geiten 60%; bij varkens en pluimvee 50%
(eventueel door samenwerking in te vullen)

Bij rundvee- en geitenbedrijven is 60% van het voer van eigen
bedrijf of uit de regio; bij varkens en pluimvee 20%

Gangbaar voer is niet toegestaan

5% gangbaar voer is toegestaan bij varkens en pluimvee

Kalveren krijgen de eerste 3 maanden verse, bedrijfseigen melk; (geit)lammeren en veulens 45 dagen

Voor jonge dieren is melk op basis van melkpoeder toegestaan. Het hoeft geen bedrijfseigen melk te zijn

Minimaal 10% van het bedrijf is ingericht om de biodiversiteit te ondersteunen

Geen regels op dit gebied

Je als mens ontwikkelen aan de landbouw
Alle boeren doen mee aan ‘Collegiale Toetsing’. In groepen van 5 boeren bezoeken ze elkaars bedrijf en bevragen
ze elkaar over hoe de boer zich ontwikkelt en hoe de kernwaarden van Demeter verder te ontwikkelen zijn

Geen regels op dit gebied

Respecteren integriteit van de plant
Zaadvaste rassen verdienen de voorkeur. Bij granen (behalve maïs en triticale) zijn zaadvaste rassen verplicht

Geen regels op dit gebied

Gentechzaden en CMS-hybriden (zie het kader op pag 8) zijn verboden

Gentechzaden zijn verboden, CMS-hybriden zijn toegestaan

Respecteren integriteit van het dier
Onthoornen van koeien en geiten is verboden

Onthoornen is toegestaan met ontheffing

Maximaal 5 kippen per m2 staloppervlak

Maximaal 6 kippen per m2 staloppervlak

Per 100 leghennen zijn 2 hanen aanwezig

Geen regels op dit gebied

Leghennen hebben een zandbad in de binnenruimte

Geen regels op dit gebied

In de uitloop staan struiken en bomen zodat de kippen beschutting kunnen zoeken voor roofvogels

Geen regels op dit gebied

Pluimvee krijgt minimaal 5% van het voer in de vorm van uitgestrooide, hele granen; 20% van het voer
dient uit hele granen te bestaan

Al het voer mag in de vorm van meel in voerbakken worden
gegeven

Medicijnen op basis van ggo’s en organofosforverbindingen zijn niet toegestaan

Deze medicijnen zijn wel toegestaan

Fokken met genetisch hoornloze mannelijke dieren is in de melkveehouderij niet toegestaan

Geen regels op dit gebied

Stieren die voortkomen uit embryo-transplantatie mogen niet worden ingezet;
extreme vleesrassen zijn verboden

Geen regels op dit gebied

Verzorgen van levenskrachten en voedingskwaliteit
Gebruik van biodynamische preparaten is verplicht

Geen regels op dit gebied

Om de levenskracht te behouden zijn diverse bewerkingen verboden, zoals homogeniseren van melk,
rijpen van vlees dmv elektrische behandeling, gebruik van magnetron, gebruik van een hoge frequentiedroger (bij kruiden) en chemische modificatie (hydrateren, harden, hydrolyseren)

Genoemde bewerkingen zijn bij biologische producten wel
toegestaan

Hulpstoffen mogen in bewerkte producten alleen worden gebruikt als ze niet kunnen worden gemist
en onschadelijk zijn. Conservering op basis van nitriet, citroenzuur en ascorbinezuur is niet toegestaan

Genoemde bewerkingen zijn bij biologische producten wel
toegestaan

Aromatiseren met natuurlijke aroma’s is niet toegestaan. Producten mogen alleen op smaak gebracht
worden met kruiden, specerijen en pure extracten

Natuurlijke aroma’s (bijvoorbeeld een aardbeismaak die door
een gist is geproduceerd) zijn toegestaan

D5

Vitale waarde van

biodynamische voeding
Beeld: Floris van Oers

Christianne groeide op in een Brabants dorpje. Dat ze daar met haar ouders zelfvoorzienend woonde,
was een levenswijze waarvan ze toen niet doorhad dat het eigenlijk heel bijzonder was: “Groente of
fruit kwam nooit uit de supermarkt, maar uit onze eigen moestuin met fruitbomen. In de zomer hielp
ik mee met het plukken en inmaken. Emmers vol met sperziebonen heb ik gedopt. Niets ging verloren. Elk jaar scharrelde er een eigen varken rondom ons huis, die ’s avonds in haar bedje met stro lag
te slapen. Na een jaar werd ze geslacht. Daar had ik nooit moeite mee, omdat ik wist dat ze een fijn
leven had gehad.”
Voedingsstoffen uit de natuur
“Wonend tussen de Brabantse varkensstallen zag ik ook regelmatig vrachtwagens door de straat rijden, vol varkens die voor het eerst daglicht zagen. Dat
verafschuwde ik toen al en wist zeker dat het niet gezond was om dat vlees
te eten. Gezond eten van eigen erf heb ik altijd nagestreefd, ook toen ik op
mezelf ging wonen. De natuur heeft het hele jaar door voldoende voedingsstoffen te bieden: ’s zomers haal je de vitamine c uit fruit en in de winter uit
boerenkool. Maar gezonde voeding is meer dan een verzameling voedingsstoffen. Bij Demeter kijken we naar voeding als geheel: pure voeding die van
akker tot bord met aandacht is geteeld en bereid. Van planten die hebben
geleerd om weerstand op te bouwen zodat hun voeding ook jou de weerstand kan bieden die je op dat moment nodig hebt. Voeding waar je beter
van wordt en je jezelf door kunt ontwikkelen.”

‘Biodynamische voeding is pure voeding
die van akker tot bord met aandacht is
geteeld en bereid. Van planten die hebben geleerd om weerstand op te bouwen
zodat hun voeding ook jou de weerstand
kan bieden die je op dat moment nodig
hebt. Voeding waar je beter van wordt en
je jezelf door kunt ontwikkelen.’
Nieuwe generatie die zorgt voor de aarde
“Gelukkig zie je steeds meer jongeren die bewust bezig zijn met voeding,
want de wereld heeft een generatie nodig die zorgt voor de aarde in plaats
van haar uit te putten. Zij komen ook in de van oudsher natuurvoedingswinkels. Werd hier vroeger uitsluitend reformvoeding verkocht, inmiddels zijn dit
‘gewone’ supermarkten. Het is heel erg belangrijk om deze biologische spe-

ciaalzaken in stand te houden. Alleen hier kan biologisch ook echt zo blijven
zoals het is bedoeld. Het aanbod (goedkoper) biologisch in de reguliere supermarkt voldoet vaak slechts aan de minimale eisen voor biologisch (zonder
kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen geteeld). Als een biologische teler voor de laagste prijs moet leveren, dan kan hij geen stappen meer maken
vanuit zijn idealen. Zoals extra investeringen in het behoud van biodiversiteit,
milieu en dierenwelzijn. Vandaar dat je biodynamische producten ook niet in
de reguliere supermarkt vindt.”

You Will Grow op jouw bord
“Productontwikkeling en marketing van voeding zijn enkel gericht op de
meetbare voedingsstoffen die in een product zitten. Maar voeding is meer
dan een verzameling voedingsstoffen. Bij Demeter kijken we naar voeding als
geheel. Door verder te kijken dan waar de huidige wetenschap naar kijkt kun
je veel beter begrijpen waar gezonde voeding om draait: pure voeding die van
akker tot bord met aandacht is geteeld en bereid. Voeding die heeft geleerd
om weerstand op te bouwen zodat het ook jou weerstand kan bieden die je
op dat moment nodig hebt. Voeding waar je beter van wordt en je jezelf door
kunt ontwikkelen.”

De Demeter Voorwaarden Commissie is een onafhankelijk commissie die de
normen opstelt voor Nederland op basis van internationale Demeter voorwaarden. De voorwaarden zijn onderhevig aan innovaties in de sector, zoals
nieuwe methoden om ziektes beter te beheersen en planten beter te laten
groeien. De commissie bekijkt of de methode past bij de beginselen van
Demeter. Is er kans op een negatieve invloed die de vitaliteit van de plant
aantast, dan wordt deze niet toegestaan binnen de Demeter voorwaarden.
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Vraag en antwoord

Advertorial

Meest gestelde vragen
over biodynamisch

Hoe zit het nu precies met
het stikstofprobleem?

Bert van Ruitenbeek is directeur van Stichting Demeter. Stichting Demeter is eigenaar en beheerder van het Demeter-keurmerk; een topkeurmerk vanwege hoge score op controle, transparantie en duurzaamheid.

Wat is het verschil tussen biologisch en biodynamisch?
Biodynamische landbouw is bijna een eeuw oud. Ouder dan de biologische
landbouw die vooral in de jaren ’60 opkwam na de grootschalige invoering
van onder meer kunstmest en pesticiden. De voorwaarden uit de biologische
landbouw gelden ook voor de biodynamische landbouw, maar biodynamisch
werkende boeren gaan nog een stap verder in hun idealen. Deze landbouw
is gestoeld op de antroposofische principes van Rudolf Steiner - ook bekend
van de Vrije Scholen. In 1924 verzorgde hij een serie lezingen voor boeren en
landeigenaren die zich zorgen maakte over bodemvruchtbaarheid. Waar biologisch primair draait om het niet gebruiken van kunstmest en chemisch-synthetische bestrijdingsmiddelen, zijn er voor de biodynamische landbouw aanvullende normen gericht op bodemvruchtbaarheid, biodiversiteit en dierenwelzijn (zie
overzicht op pagina 35) Het BD-landbouwbedrijf wordt als een levend organisme gezien. Bij ziekten en plagen wordt altijd naar systeemoplossingen gekeken
om te zorgen dat er weer een nieuwe balans ontstaat. Daarnaast vervullen veel
BD-bedrijven meerdere maatschappelijke rollen in hun regio, zoals aanbieder
van zorg, van verse producten via boerderijwinkels of de mogelijkheid om op
hun terrein van de natuur te genieten.

‘The nation that destroys its soil
destroys itself.’

- Franklin D. Roosevelt

Waarom vind ik Demeter-producten
niet in de reguliere supermarkt?
In de BD-landbouw wordt gewerkt aan bodemvruchtbaarheid en dat vraagt tijd en
ruimte. De natuur herstelt zich namelijk langzaam en voor het toepassen van een
goede vruchtwisseling, groenbemesters en bloemenranden is dus tijd en ruimte
nodig. Voor al deze zaken moet betaald worden. Gelukkig is men in de biologische
speciaalzaak bereid daar voor te betalen en kunnen wij ons hard blijven maken voor
een andere vorm van landbouw. Alleen als supermarkten daadwerkelijk een langjarige verbinding aan willen gaan met de waarden van de BD-landbouw kunnen onze
producten daar op termijn ook worden verkocht. Daarvoor heeft Stichting Demeter
distributievoorwaarden opgesteld. Koop je Demeter-producten, dan groei je mee
met de verantwoordelijkheid die onze boeren en afnemers voelen om een vruchtbare aarde door te geven aan de volgende generaties.

Het gebruik van preparaten klinkt best zweverig. Waarom doen jullie dit?

‘Wij bouwen aan een levende landbouwDe compost- en spuitpreparaten vormen het hart van de biodynamische land- en
cultuur waarin we zuiver boeren voor de
tuinbouw. Zie ze als een ‘huidserum’ voor de grond: natuurlijke toevoegingen die
worden uit krachtige bronnen, zoals duizendblad, kamille, brandnetel,
toekomst. Voor mens, dier en natuur. Groei gemaakt
eikenschors, paardenbloem en valeriaan. Een preparaat kan bijvoorbeeld ‘leverancier’ zijn voor silicium, dat de plant weerstand geeft tegen indringers. Het werken
is bij ons verbonden aan de kern en staat
met de preparaten doet bovendien een beroep op de boer zijn verbeeldingskracht.
Het moedigt hem aan om zich optimaal te verbinden met alle levensprocessen en
in verhouding tot het geheel. Want, zoals
invloeden die vanuit de kosmos op onze aarde inwerken én zichzelf zo verder te
we in Twente zeggen: Zuuver is leefde
ontwikkelen. Daarbij hebben ze (gezien de langjarige veldproeven van het Zwitserse
onderzoeksinstituut) overtuigende effecten op de vruchtbaarheid van de bodem
veur ‘t boern’. Leavn’, de natuur en de bees- Fibl
en het humusgehalte. De vitaliteit die je ermee stimuleert in bodem, plant en dier,
te. Loat de natuur ‘t wark doon, dan krie’j ‘t vindt via de biodynamische voeding ook zijn weg naar jou als consument.
zuuverste good.
‘De natuur en de kosmos zijn overal met
-Julia ter Huurne,
boerin op BD-boerderij Zuuver over de Collegiale Toetsing op haar bedrijf.
elkaar verbonden. Zo is de maan de klok die
bij de vrouw maandelijks de eisprong laat
Qua opbrengsten is biodynamisch toch niet duurzaam?
plaatsvinden. Ook bij de kieming van bonen
Waar de gangbare landbouw duurzaamheid’ in technische zin nastreeft, gaat
het in de organische BD-landbouw om levensprocessen. De technische landen in het gedrag van regenwormen zijn de
bouw probeert met kennis over materie en in gesloten systemen via uitsluiting
en veel sturing grip op groei te krijgen voor hoge opbrengsten. De BD-landmaanfasen terug te vinden. De zon laat een
bouw ziet het als uitdaging om via waarneming en directe ontmoeting de
levenssamenhang in de natuur te doorzien. Deze holistische kijk geeft de boer
ander ritme zien in de plantenwereld en
een rol als bemiddelaar. Die verantwoordelijkheid remt de verleiding om op
zelfs in het optreden van pandemieën. Wat
verschillende niveaus in te grijpen en te manipuleren als dat niet zo goed voor
de natuur, het ecosysteem en uiteindelijk voor onszelf is. Deze morele houding
helpt om de natuurlijke wijsheid te begrijpen
is onmisbaar in de BD-landbouw. Als opbrengst per hectare het criterium
is, dan is technische landbouw op korte termijn succesvol. Maar omdat het
is veel te kijken naar de sterrenhemel. Dat
de natuurlijke hulpbronnen aantast waarop het leven gebaseerd is (levende
maakt ons bescheiden in onze machtige
bodem, biodiversiteit, schoon water), is het op iets langere termijn onhoudbaar.
Bovendien zien we nu al dat bij extreme droogte of regenval biodynamische
wereld.’
landbouw gelijk of beter scoort qua opbrengsten, omdat de bodemstructuur
beter in staat is om water zonodig vast te houden of door te laten.

– Bioloog en oud Warmonderhof docent Willem Beekman

Op school leer je dat stikstof (N) de grote aanjager is
voor de groei van planten.
Maar biologisch gezien leer je al snel dat voor een gezonde bodem, en daarmee gezond voedsel, niet alleen
N maar ook organische stof (met veel koolstof, andere
mineralen en verbindingen, etc.) van groot belang
zijn. Bij veel N (uit kunstmest en dierlijke mest) kan het
organische stofgehalte van de bodem achteruitgaan,
overige stoffen beperkend worden en er (te) hoge
N-verliezen zijn naar lucht, grond- en oppervlaktewater; een kwestie van balans dus. BD-boeren gebruiken
vooral eigen stromest dat minder N bevat. Oogstresten
en maaisel zorgen dat er extra organische stof aan de
bodem wordt toegevoegd. Ook hebben ze veel minder
uitstoot van N omdat ze veel minder dieren houden per
hectare (mestoverschot), ofwel grondgebonden zijn, en
geen kunstmest toepassen. BD-boeren zijn dus geen
onderdeel van het stikstofprobleem. Ondanks dat minister Schouten haar nieuwe aanpak voor de landbouw
op een BD-bedrijf kenbaar maakte, wordt er in de
regels geen onderscheid gemaakt met onze manier van
werken. Dat pakt vaak nadelig uit voor onze boeren.

Waarin onderscheidt
biodynamische voeding zich?
Omdat biodynamische producten zo min mogelijk worden bewerkt, blijft de vitale waarde van voeding zoveel
mogelijk behouden. Enkele voorbeelden: groente- en
fruitsappen komen nooit uit concentraat. Dit indikken
en vervolgens weer aanlengen met water gebeurt veel
bij sinaasappelsap en tomatenpuree. Van biodynamische sappen weet je zeker dat het na het persen
zonder deze bewerking de fles in gaat. En melk wordt
niet gehomogeniseerd (daarbij wordt de melk door een
nauwe opening geperst zodat vetdruppeltjes verkleinen
en zich beter door de melk verdelen). Daarom heeft
BD-melk een romige kraag. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat Demeter melk o.a. meer
aminozuren bevat en smaakt zoals melk hoort te smaken. Ook zijn in producten met het Demeter-keurmerk
nog minder E-nummers toegestaan dan bij biologische
producten. Zo mag vlees(waar) niet zijn geconserveerd
met behulp van nitriet, citroenzuur en ascorbinezuur.
En ondanks dat natuurlijke aroma’s van natuurlijke oorsprong zijn, kan het alsnog een vrij bewerkelijk proces
zijn. Daarom zijn alleen kruiden, specerijen en pure
extracten toegestaan om biodynamische producten
op smaak te brengen. In yoghurt met aardbeiensmaak
komt die dus altijd van echte aardbeien. Eigenlijk heel
logisch, toch?

‘Biodynamische melk heeft
een authentieke en échte
smaak, waarvan je proeft dat
er energie in is gestopt.
Iedereen moet het recht hebben om dit te proeven. Daar
moeten we voor knokken.’

-Chef kok Leon-Mazairac in #Binnenstebuiten
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Met de campagne YOU
WILL GROW portretteren
we biodynamische boeren
en tuinders
Voor hen is groei gericht op toename van het bodemleven, van
biodiversiteit, van persoonlijke
ontwikkeling. Met de aankoop van
een product van Demeter kwaliteit
werk je aan je eigen vitaliteit en
tegelijk bied je de ruimte aan deze
boeren en tuinders die optimaal
zorgdragen voor natuur en landschap.
Meer weten over het
Demeter keurmerk?
Ga naar:
www.stichtingdemeter.nl

Kraamcadeau zet
aan tot nadenken
Biodynamisch gaat verder dan alleen voeding. Dit babyrompertje (mt 56) is gemaakt van biodynamisch katoen
en draagt het Demeter-keurmerk. In de opdruk van het
oneindigheidsteken staat de tekst I am the Future
Dit verwijst naar de geboorte van een pril en puur nieuw mensje én de prachtige leefgemeenschap SEKEM die Dr. Ibrahim Abouleish in 1977 startte. Met behulp van biodynamische
landbouw wist een stuk woestijn om te toveren tot groene oase. Inmiddels biedt SEKEM een
leefomgeving en inkomen aan Egyptenaren met behoud van biodiversiteit. Dit rompertje is
daar gemaakt. Door jouw aankoop lever je een bijdrage aan deze fair trade onderneming.
Online te koop via www.bdvereniging.nl € 14,50
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De kracht van rauwe melk
Melk wordt gepasteuriseerd om ziekmakende bacteriën te doden, maar de heilzame werking van
rauwe melk met goede bacteriën wordt onderschat, vertelt melkonderzoeker Ton Baars. Kinderen die
van jongs af aan rauwe melk drinken, hebben minder last van astma en allergieën. Rauwe melk is niet
zonder risico’s, maar in Duitsland hebben ze een manier gevonden om het veilig te kunnen drinken.
Tekst: Ellen Winkel | Beeld: Annelijn Steenbruggen

Onderzoeker Ton Baars is ‘getrouwd met melk’,
zoals hij het zelf zegt. Al tientallen jaren doet hij
onderzoek naar melk, op dit moment vanuit de
afdeling immunofarmacologie aan de Universiteit
van Utrecht. Bij het Demeter webinar over ‘De ordenende levensprocessen achter onze gezondheid’
op 18 november 2020 vertelde hij over risico’s en
gezondheidseffecten van rauwe melk, dus verse,
onverhitte, onbehandelde melk.

Natuurvolken

Iemand die volgens Ton Baars belangrijk onderzoek
heeft gedaan, is Weston A. Price (1870-1948). Deze
Canadese tandarts vroeg zich af waarom kinderen
in zijn praktijk vaak slechte tanden hadden met veel
gaatjes, terwijl kinderen in traditionele volkeren –
zonder tandartsen en artsen - zulke mooie, gave
tanden hadden. In het begin van de vorige eeuw
reisde hij tien jaar lang de wereld rond en bestudeerde nauwkeurig de diëten van 14 natuurvolken
en hun gebitten en gezondheid. Hij had verwacht
dat hun goede gezondheid het gevolg zou zijn van
een vegetarisch dieet, maar dat bleek niet het geval. Ze waren juist gek op dierlijke producten, al
was er vaak weinig van. Ook aten ze veel rauwe en
rauw-gefermenteerde producten, die rijk zijn aan
hoogwaardige vetzuren en vetgebonden vitamines
(A, D en K2), en er was veel aandacht voor speciale
voedingsmiddelen tijdens de zwangerschap en de
eerste levensfase van de kinderen. Een levensmotto van de Inuit-eskimo’s was: ‘We voeden ons om
een gezonde volgende generatie voort te brengen.’
Over de bewoners van het Zwitserse Lötschental
schreef Price, dat ze leefden van zuurdesembrood,
rauwe melk en bergkaas en slechts weinig vlees,
groente en fruit. Toch waren ze heel gezond en
hadden ze geen overgevoeligheden van het immuunsysteem, zoals astma, allergieën of darmproblemen. Hun ‘heilige voedsel’ was rauwmelkse
bergboter, zeer rijk aan voedingsstoffen, omdat de
koeien graasden op bergweides met snelgroeiend
gras en veel kruiden.

ler allergische aandoeningen. Bij kinderen die rauwe melk drinken komt astma, allergie en hooikoorts
veel minder voor, zowel bij kinderen die op boerderijen woonden als bij de kinderen uit de dorpen,
die geen relatie hebben met de boerderij, bleek uit
onderzoek. Het effect van rauwe melk op astma en
allergie is inmiddels ook onderzocht bij muizen, en
dat leverde vergelijkbare conclusies op: rauwe melk
beschermt.
Het pasteuriseren van melk (verhitten tot 72 graden) is ooit ingevoerd om verspreiding van tuberculose tegen te gaan. Destijds was het bedoeld als
tijdelijke maatregel, vertelt Baars, maar het is nooit
meer teruggedraaid. Er is vooral aandacht voor de
risico’s van ziekmakende bacteriën, terwijl de heilzame werking van rauwe melk wordt onderschat.
Het heilzame van de rauwe melk is verbonden met
de hittegevoelige wei-eiwitten, die hun structuur
en functie bij pasteuriseren verliezen. In Duitsland is
een manier ontwikkeld om de (bacteriële) kwaliteit
van rauwe melk voortdurend te monitoren, zodat
het veilig gedronken kan worden: Vorzugsmilch.
Zo heb je de voordelen van rauwe melk en zijn de
risico’s gering.

Boter beschermt tegen astma

Om astma en allergie te voorkomen maakt het dus
uit of je rauwe melk drinkt. Maar er speelt nog een
ander aspect mee: de vetten in de melk en de verhouding van de verschillende vetzuren. Diverse onderzoeken laten zien dat het eten van roomboter
(en dus geen margarine) beschermend werkt tegen
astma en allergie. Wanneer je de melk vergelijkt van
koeien die nooit buiten komen met melk van koeien die voornamelijk gras en hooi eten, dan is de
vetzuursamenstelling totaal verschillend. Hoe meer

gras en ruwvoer de koeien eten, hoe gezonder de
vetten en hoe beter de verhouding van omega-6en omega-3-vetzuren.
Biodynamische melk, herkenbaar aan het Demeter
keurmerk, heeft een betere vetzuursamenstelling
dan gangbare melk. Dat biodynamische koeien hun
hoorns mogen houden (op veel gangbare en biologische melkveebedrijven worden de koeien onthoornd) heeft een geringe invloed op de vetzuursamenstelling van de melk. Hoorns zijn voor koeien
vooral van belang voor hun warmtehuishouding.

Welke melk koop je?

De Duitse Vorzugsmilch is in Nederland niet verkrijgbaar. De meeste mensen zijn voor hun melkaankoop aangewezen op de winkels. Daar is dan
wel geen rauwe melk te koop, maar wel rauwmelkse yoghurt en kefir. Ook boerenkaas is altijd van
rauwe melk gemaakt. Koop je gepasteuriseerde
melk, dan heb je nog de keuze om te kiezen voor
niet-gehomogeniseerde melk, zoals Demeter melk.
Kies liever voor volle in plaats van magere melk, dan
heb je de voordelen van alle vetgebonden vitamines
en vetzuren. En zoals rauwmelkse bergboter in de
vorige eeuw ‘heilig voedsel’ was voor de bewoners
van het Lötschental, zo kun je de zomervetten uit
gras bewaren door boter die ’s zomers gemaakt is in
te vriezen. Of kies voor een traditionele zomerkaas,
zoals de Boeren Goudse Oplegkaas.

De volledige lezing die Ton Baars hield bij het Demeter
congres ‘De ordenende levensprocessen achter
onze gezondheid’ is te zien via stichtingdemeter.nl
onder nieuws. Ton Baars plaatst veel informatie op
milkandhealth.com

Wie is Ton Baars?
Prof. Dr. Ton Baars startte zijn
loopbaan als kaasmaker bij biodynamische landbouwschool
Warmonderhof en maakte ook
een zomer bergkaas op een
Zwitserse alp. Hij werkte 25 jaar
als onderzoeker op het gebied
van grasland en veehouderij bij
het Louis Bolk Instituut en was
vanaf 2005 gedurende 6 jaar
bijzonder hoogleraar biodynamische landbouw bij de Universiteit van Kassel. Na drie jaar
praktijkonderzoek op een groot
biodynamisch landbouwbedrijf
in Polen werkt hij sinds 2019 in
deeltijd bij de Universiteit van
Utrecht, waar hij in het team van
Prof. Johan Garssen onderzoek
doet naar rauwe en rauw gefermenteerde melk.

A little dirt does not hurt

Klachten als astma en allergieën komen tegenwoordig veel voor. “De immuniteit van jonge kinderen
wordt vaak al heel vroeg verkeerd opgebouwd,” vertelt Ton Baars. “En daar hoort een slogan bij van onderzoeker David Strachan: ‘A little dirt does not hurt’.
Het gevoel voor hygiëne slaat door, er is angst voor
elke bacterie en alles moet tegenwoordig zo steriel
mogelijk. Dan verwachten we dat we niet ziek worden, maar Strachan zei eigenlijk het omgekeerde: we
hebben een gezonde dosis bacteriën nodig om een
goed werkend immuunsysteem op te bouwen.”
Als de omgeving te schoon is, krijgen kinderen snel-
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In Duitsland is rauwe melk te koop die veilig gedronken kan worden, Vorzugsmilch, omdat de (bacteriële) kwaliteit voortdurend wordt gemonitord.
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Onderzoek toont dat karakter en gezondheid
van de koe in haar melk terug zijn te vinden
In Nederland wordt per hoofd van de bevolking jaarlijks meer dan 300 liter melk geconsumeerd, hetgeen melk tot een belangrijk bestanddeel van ons voedsel maakt. In een drie jaar durend project heeft
Gerard Hotho van Biologisch Onderzoek Gennep de melk van de koeien van de biologisch-dynamische Eindhovense stadsboerderij de Genneper Hoeve onderzocht. Het doel van het project was om na
te gaan in hoeverre karakter en gezondheid van de koe in haar melk terug zijn te vinden. De kristallisatiemethode uit de antroposofische wetenschap werd ingezet om deze vraag te beantwoorden.

Zuiver Zuivel:

Beeld: Annelijn Steenbruggen

Een stap verder voor bodem, dieren, natuur en vitaliteit
‘Een stap verder dan biologisch’. Met die prominent aanwezige zin op haar verpakkingen maakt Zuiver
Zuivel kenbaar dat ze een stap verder gaat dan biologische zuivel uit de gangbare supermarkt. Die extra stap wordt gezet op de 25 biodynamische boerenbedrijven, die melk leveren voor de Zuiver Zuivel
producten. Maar ook in de verwerking van de melk tot product wordt er meer – of eigenlijk minder –
gedaan. Drie boeren aan het woord over wat zij extra doen én laten.
“De bodem is de basis van de basis van ons
bedrijf,” vertelt René Bor, biodynamisch
melkveehouder op Hoeve Catharine Elisabeth
in Noordeloos. “Wij verbeteren en ontwikkelen
de bodem door het bodemleven te activeren.
Dat doen wij met stromest. Onze koeien liggen
in de winterperiode op een bed van stro. In
het voorjaar brengen we de mix van mest en
stro uit over het land. De bacteriën, schimmels,
wormen en andere bodembeestjes voeden zich
met deze stromest. Hoe diverser en complexer
het bodemleven is, hoe beter de stromest
opgenomen kan worden en des te vruchtbaarder
de bodem is voor de planten. Alles werkt met
elkaar samen. Het bodemleven, de planten en
koeien kun je niet los van elkaar zien. Dankzij het
bodemleven kunnen onze koeien gras eten en
melk geven.”

Meer integriteit
voor het dier

“Als biodynamisch boer zet ik de eigenheid van
de koe centraal,” zegt Jeroen Konijn. Op zijn
boerderij in Driehuizen werkt hij met Blaarkoppen,
een Oud-Hollands koeienras dat nog dicht bij
de natuur staat. “De hoorns symboliseren dat
ik de koe in haar wezen respecteer en dat ze

helemaal – met hoorns en al – koe mag zijn. Ik
vind het mooi als mijn koeien hun natuurlijke
gedrag ten volle kunnen uitleven. Koeien met
hoorns kunnen beter bepalen wat hun plek in
de kudde is waardoor ze uiteindelijk ook beter
socialiseren. Met die hoorns eisen de hogere
koeien in de rangorde wel meer eigen ruimte op.
In het weiland geeft dat nooit problemen. In de
stal gaat het alleen goed als die groot genoeg is.
Daarom hebben biodynamische melkveehouders
significant meer stalruimte per koe. Ik kan
met trots kijken naar koeien die symmetrisch
gevormde hoorns hebben. Dat is een prachtig
gezicht en maakt mij vrolijk.”

Meer biodiversiteit

“Minimaal 10% van ons areaal hebben we
ingericht met natuur, dat is een richtlijn voor
de biodynamische landbouw,” vertelt Gerlof
Pronk, melkveehouder op Zorgboerderij de
Naoberhoeve in Echten. “Daarnaast voldoen
we aan de criteria van de Vogelbescherming
om ons boerenlandschap gastvrij te maken voor
vogels. Zo hebben we zonnebloemen ingezaaid
en een kwart hectare van onze graanoogst op
het land laten staan. Die pitten en graankorrels
zijn belangrijk wintervoer voor mussen, vinken en
mezen. De koeien profiteren ook van de natuur.

Op warme dagen liggen ze in de schaduw van
eikenbomen en de biodiversiteit biedt hen een
gevarieerde maaltijd. Als ze over het pad naar
de stal lopen, nemen ze hapjes van de struiken.
Ik vind het fijn dat onze koeien die kans krijgen.
Wie weet waar het goed voor is?”

Meer vitaliteit
Meer vitaliteit is enerzijds het
resultaat van alles wat hier
boven staat. Want op een
vitale bodem groeit een
diversiteit aan vitale grassen
en kruiden. En als de koeien
die gevarieerde en gezonde
maaltijd eten, geven ze vitale
melk. Anderzijds zijn er extra
eisen voor de verwerking.
Biodynamische melk mag
niet
gehomogeniseerd
worden,
waardoor
de
vetbolletjes hun natuurlijke
structuur behouden en ze
een roomkraag vormen op
de melk. Dat is een unieke
kwaliteit
van
Demeter
zuivel, die door steeds meer
consumenten op waarde
wordt geschat.

Figuur 1. Kristallisatiebeelden van een felle (links), onopvallende (midden) en angstige (rechts) koe.

Kristallisatiemethode

Kristallisatiebeelden ontstaan door 6 ml van een waterige oplossing van 150 mg koperchloride en 100
mg melk te kristalliseren op een glazen schijf van 10
cm doorsnede. Figuur 1 geeft drie voorbeelden van
kristallisatiebeelden. We zien plantachtige structuren, deze zijn uit naalden opgebouwd.

Werkwijze

Van de melk van elk van de (37) koeien van de Genneper Hoeve werden 4 kristallisatiebeelden gemaakt.
Alle kristallisatiebeelden zijn onderzocht op de aanwezigheid van 31 verschillende beeldelementen,
zoals samengeklonterde naalden, duidelijk onderscheiden takken en harmonie van het beeld. Het
bleek dat de beeldelementen vaak in groepen voorkwamen. Er werden negen beeldelementgroepen
gevonden, waaronder ‘Verstoring van de Structuur’
(sterke verstoring van de plantachtige structuur),
‘Verstijving’ en ‘Kracht’.
Daarnaast werden de koeien van de Genneper Hoeve besproken met boer Age en zijn medewerkers
Marcel en Chris. Aan de hand van hun informatie
werden de koeien opgedeeld in 21 relevante koecategorieën, waaronder ‘Gezondheidsproblemen’,
‘Slechte uier’, ‘Angstig’, ‘Onopvallend’, ‘Fel’, ‘Gevoelig’ (gevoelig maar niet angstig). Met behulp van
statistiek werd vervolgens voor elke koecategorie berekend welke beeldelementgroepen opvallend vaak
of juist opvallend weinig voorkwamen.

Resultaten en conclusies

De statistische benadering liet zien dat er drie karakteristieke koetypen zijn: angstige, onopvallende en
felle koeien, waarbij de eerste en de laatste tegenstellingen lijken. Interessant is dat deze koetypen corresponderen met respectievelijk een terugtrekkend, een
neutraal en een naar buiten gericht “gebaar”. Verder
bleek dat de beeldelementgroepen vaak pasten bij de
overeenkomstige koetypen: zo vonden we bijvoorbeeld veel ‘Kracht’ bij felle koeien, en helemaal geen
opvallend vaak of opvallend weinig voorkomende
beeldelementgroepen bij de onopvallende koeien.
Na de statistische benadering, werden de kristallisatiebeelden er weer bijgepakt. Typische kristallisatiebeelden van een felle (links) een onopvallende (midden)
en een angstige koe (rechts) zijn te zien in Figuur 1.
We kunnen daarbij een gebaar van het centrum naar
de periferie van het beeld gewaarworden bij de felle koe, een gebaar van de periferie naar het centrum
bij de angstige koe en een tamelijk neutraal gebaar
bij de onopvallende koe. Dit correspondeert volledig
met het naar buiten reikende, het terugtrekkende
en het neutrale gebaar van de overeenkomstige karaktertrekken. Verder worden we kracht, ruimte en
wat verstijving gewaar bij het beeld van de felle koe,
terwijl we wat verstijving, verharding, samengroeiing
en samentrekking gewaarworden bij de angstige koe
en gebeurt er relatief weinig bij de onopvallende koe.
Kortom, de kristallisatiebeelden tonen grotendeels de
karaktertrekken.

Verder bleken gevoelige koeien de beste en koeien
met gezondheidsproblemen de slechtste kwaliteit
melk te leveren. Ook waren de resultaten van koeien met een slechte uier precies tegengesteld aan
die van gevoelige koeien zonder angst. Dit is interessant, want koeien met een slechte uier hebben
een probleem om fysiek contact te maken met de
buitenwereld, terwijl “gevoelig zonder angst” daarentegen een naar buiten reikend gebaar is dat zich
vreedzaam opent voor de omgeving.
Tot slot zagen we dat de twee beeldelementgroepen
met de meest negatieve impact niet aanwezig waren bij de jongste koeien. Ook zagen we daar weinig
‘Kracht’, hetgeen een beeldelementgroep is met een
sterk positieve impact. Voor de oudste koeien echter,
was het grotendeels omgekeerd. De beeldelementgroepen met de grootste impact op de kristallisatiebeelden verschijnen dus pas in de loop van het ouder
worden van de koe in haar melk.
Samenvattend kunnen we zeggen dat het project
aantoont dat karakter en gezondheid van de koe
zich in haar melk afdrukken. Dit doet sterk vermoeden dat eventuele stress van een koe ook in haar
melk terug is te vinden. Vanwege het belang van
melk in onze voeding, doet het onderzoek dus een
appèl op een diervriendelijke melkveehouderij.

Zie www.bio-research.nl.
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Extract van tarwe is uitgekristalliseerd volgens de koperchloride
kristallisatiemethode. Het gebruikte extract op de linkerfoto
is vers, midden is 8 dagen oud,
rechts is 12 dagen oud. Het verse
sap geeft een mooie naaldstructuur, maar bij ouder sap wordt
de structuur steeds rommeliger
(Beelden: J. Fritz)

Demeter producten zitten barstensvol leven

Onderzoek naar vitaliteit

Wat maakt dat voeding gezond is? Volgens voedingskwaliteit-onderzoeker Paul Doesburg speelt hierbij
de vitaliteit – in de betekenis van veerkracht – een belangrijke rol. ‘Alles wat leeft bezit een ordenend
vermogen en dit is bij biodynamische producten vaak het grootst.’
Kristallisatiepatronen van 12
dagen verouderd tarwe-extract
van Demeter tarwe (links), biologische tarwe (midden) en gangbare tarwe (rechts). De beelden
laten een toenemend verlies van
structuur en samenhang zien die
minimaal is bij Demeter en maximaal bij gangbare tarwe.
(Beelden: J. Fritz)

Tekst: Ellen Winkel
Wat is voedingskwaliteit? Die vraag houdt Paul
Doesburg al meer dan 20 jaar bezig. Over zijn onderzoek vertelde hij 18 november 2020 bij het Demeter webinar over ‘De ordenende levensprocessen
achter onze gezondheid’.

Low bads, high goods

De gangbare visie op voedingskwaliteit is, kort samengevat, ‘low bads, high goods’. Dus: voeding is
gezond als er zo min mogelijk gezondheidsbelastende stoffen in zitten en zoveel mogelijk gezondheidsbevorderende stoffen, vertelt Paul Doesburg.
“Dit klinkt misschien logisch, maar de werkelijkheid
zit veel complexer in elkaar.”

leiden tot verbetering van het fysieke en mentale
welzijn, het verlagen van de bloeddruk en een immuunsysteem dat minder door stress was verzwakt.

Zo bleek uit onderzoek bij muizen dat tomaten een
beschermende werking hebben tegen prostaatkanker. Dit zou te danken zijn aan de stof lycopeen,
een antioxidant die tomaten hun rode kleur geeft.
Maar wanneer muizen de geïsoleerde stof lycopeen
toegediend kregen, trad het beschermende effect
niet op. Doesburg: “De samenhang in de voeding
bleek heel belangrijk. Die bepaalt mede of stoffen
goed kunnen worden opgenomen in je lichaam.
Voeding is voor mij gezond als het je veerkracht
ondersteunt.”

Kristallisatieonderzoek

Sinds 20 jaar doet Paul Doesburg onderzoek naar
de kwaliteit van voeding en hij heeft zich gespecialiseerd in het koperchloridekristallisatie-onderzoek.
Hierbij wordt sap van het product dat je wilt onderzoeken gemengd met koperchloride en ingedampt
op een glazen schaaltje, waardoor een kristalstructuur ontstaat die iets van de productkwaliteit uitdrukt. Het vraagt oefening om de structuren goed
te beoordelen. Voor het wetenschappelijk onderzoek is een getraind panel van onderzoekers samengesteld dat de kristallisaties beoordeelt, zonder te
weten wat er is onderzocht. Ook worden de kristallisaties vergeleken via computerbeeldanalyse. De
koperchloridekristallisatie-methode is wetenschappelijk gevalideerd en onderzoeksresultaten worden
in peer reviewed journals gepubliceerd.

Zelfherstellend vermogen

Maar hoe onderzoek je samenhang, veerkracht en
zelfherstellend vermogen? Een simpel proefje – niet
wetenschappelijk – was voor Doesburg veelzeggend: hij had gangbare en biodynamische (herkenbaar aan het Demeter keurmerk) komkommers in
plakken gesneden, weer in de oorspronkelijke vorm
in cellofaan verpakt en in de koeling gezet. Na zestien dagen waren de gangbare komkommers bruin
en drabberig. De biodynamische komkommers waren nog groen en alle plakken waren weer aan elkaar gegroeid. “Ik kon ze aan één kant beetpakken
en dan bleef de komkommer heel, zoals de foto
laat zien. En dit is geen trucage. Ook al is dit een
eenvoudig proefje, het laat op een overtuigende
manier zien dat biodynamische komkommers meer
zelfherstellend vermogen bezitten dan gangbare.”
Maar tot zijn verbazing waren er ook mensen die
geen enkel bewijs zagen in deze proef. Ze zeiden:
‘Wat maakt het nu uit of komkommers weer aan elkaar groeien? Het gaat erom hoeveel voedingsstoffen er in de komkommer zitten wanneer hij vers is,
dus wanneer je hem eet.’ Deze redenering past bij
het idee van low bads, high goods. Doesburg: “Dat
is een totaal andere visie op voedingskwaliteit en
hoe voeding ons voedt. Ik realiseerde me dat er een
nieuwe definitie van gezondheid nodig was, waarin
het vermogen tot zelfherstel tot uiting komt.”

De volledige lezing die Paul Doesburg hield bij het Demeter congres ‘De ordenende levensprocessen achter
onze gezondheid’ is te zien via stichtingdemeter.nl onder nieuws.

In plakken gesneden komkommers zijn in hun oorspronkelijk vorm in huishoudfolie verpakt. Na 16 dagen waren
de gangbare komkommers verrot (boven) en de Demeter komkommers waren weer aan elkaar gegroeid, zodat
ze heel bleven als je ze aan één kant vastpakte
(Foto’s: Kruijsen Foto Design)

Het kippenexperiment

Doesburg wijst op een ander onderzoek waar het zelfherstellend vermogen tot felle discussies leidde, namelijk het ‘Kippenexperiment’. Tv-programma Zembla
besteedde er onlangs aandacht aan. In dit onderzoek
van vijftien jaar geleden werden twee groepen kippen
vergeleken. Het enige verschil was dat de ene groep
biologisch voer kreeg en de andere groep gangbaar
voer van dezelfde samenstelling. Beide groepen kippen waren gezond, maar nadat de onderzoekers ze
ziek hadden gemaakt, bleek dat de kippen die biologisch voer hadden gegeten een krachtiger immuunreactie vertoonden en sneller hun groei weer oppakten
dan de andere groep kippen. Volgens onderzoeksleider Machteld Huber kon je hieruit concluderen dat
er aanwijzingen waren dat biologisch voer leidde tot

een betere gezondheid, maar van onderzoekspartner
TNO mocht zij deze conclusie niet trekken, bleek in de
Zembla uitzending.

Kinderen en nonnen

Er zijn ook onderzoeken gedaan bij mensen, die
een relatie laten zien tussen biologische voeding
en gezondheid. Als voorbeeld noemt Doesburg het
PARSIFAL onderzoek dat onder 14.000 kinderen is
uitgevoerd in vijf landen. Kinderen op vrijescholen,
die vaak een antroposofische leefstijl hebben en
veel biologische en Demeter producten eten, hadden rond de 20 procent minder allergische aandoeningen. Een veel kleinere studie vond plaats in een
klooster waar de nonnen overgingen van gangbare
naar biodynamische voeding. Dit bleek te kunnen

Uit vele proeven blijkt dat de naaldstructuur het meest
geordend is bij verse producten en dat de naalden een
chaotischer patroon laten zien als je de producten laat
verouderen, zoals de foto’s van kristallisaties van verse,
drie dagen oude en 12 dagen oude tarwe laten zien.
Andere proeven tonen dat biodynamische producten –
in vergelijking met biologische en gangbare producten
– de meest uitgesproken vormen laten ontstaan en die
bij veroudering het best vasthouden, wat zichtbaar is
op de andere fotoreeks. Paul Doesburg: “Veel onderzoeken laten zien dat dit ordenende vermogen over
het algemeen het sterkst aanwezig is in biodynamische
producten. Deze producten zitten ‘barstensvol leven’,
zoals ook het boek heet dat wij over voedingskwaliteit
hebben geschreven (zie kader). Dit is natuurlijk een heel
andere kijk op voedingskwaliteit dan het meten van inhoudsstoffen alleen. Het is een andere kijk op leven. Ik
wil duidelijk maken dat het leven niet een bijkomstigheid is van chemische en fysische processen, maar zich
hierin juist uitdrukt.”

Wie is Paul Doesburg?

Barstensvol Leven
In het boek Barstensvol Leven – Een
pleidooi voor vitale voeding gaan voedingskundige Petra Essink en voedingskwaliteit onderzoeker Paul Doesburg
op zoek naar de vraag: wat is vitale voeding? Hierover spreken ze met boeren,
artsen, een kok, bodemkundigen, een
zaadteler en diverse wetenschappers.
Uit de zeer gevarieerde verhalen ontstaat een beeld dat vitaliteit op de mate
van veerkracht oftewel het zelfherstellend vermogen duidt. De vitaliteit is het
grootst als planten of dieren zich naar
hun aard hebben kunnen ontwikkelen.
Zie barstensvolleven.nl

Paul Doesburg (1968) studeerde medische biotechnologie en werkte daarna zes jaar aan de Erasmusuniversiteit
in Rotterdam aan het ontrafelen van
het moleculaire mechanisme dat ten
grondslag ligt aan prostaatkanker. Het
onderzoek vond hij fascinerend, maar
het feit dat ziekte werd gezien als een
mechanische verstoring in het lichaam,
maakte het werk voor hem onbevredigend. De mens als individu werd in deze
zienswijze geheel buiten beschouwing
gelaten. Doesburg ging op zoek naar
onderzoekswerk waarin voeding, ziekte en gezondheid vanuit een bredere
samenhang werden bekeken. Zo kwam
hij terecht op het Louis Bolk instituut,
waar hij kennismaakte met kwaliteitsonderzoek via de kristallisatiemethode. Hij werkt nu 20 jaar in Europees
verband aan de toepassing en verdere
wetenschappelijke acceptatie van deze
methode. Sinds augustus 2020 werkt
hij bij de Verein für Krebsforschung in
Arlesheim (Zw). Hij doet een promotieonderzoek naar homeopathische middelen waarbij hij de kristallisatiemethode inzet. Zie crystal-lab.nl

