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Pleidooi voor het gezond verstand

De industrialisering van voedsel en het massale gebruik van chemicaliën dient de mens en is onvermijdelijk, zo beweert 

men. Er wordt echter een hoge prijs voor betaald dat zich vertaalt in vele ziekten en zware aantasting van de natuur. 

Technologische vooruitgang wordt beschouwd als een bewijs van intellectuele superioriteit ten opzichte van 

natuurvolkeren en dieren, maar of we ons verstand ook gebruiken, is te lezen op de volgende pagina’s. Tevens worden 

voedingsadviezen gegeven die afrekenen met de hardnekkigste, door gezaghebbende ‘deskundigen’ in stand gehouden 

misvattingen. Dit alles is geschreven in een bondige stijl.

Censuur van het gezond verstandCensuur van het gezond verstand

Het vrij meedelen van gezondheidsremedies wordt steeds verder aan banden gelegd en is slechts voorbehouden aan de 

medische wereld en de reguliere voedingswetenschap. Wat in het vaarwater komt van de gevestigde machten wordt zo 

veel als mogelijk beteugeld. Het zelfgenezend vermogen van het lichaam, de geneeskrachtige werking van onder andere 

bepaalde kruiden en de voordelen van onbewerkt, biologisch geteeld voedsel wordt gebagatelliseerd, maar fabrieksmatig 

voedsel en lichaamsvreemde, zeer belastende behandelingen tegen ziekten gepropageerd. 

Vragen over voeding en gezondheid kunt u mailen naar voeding2.0@gmail.com. Het is niettemin onze intentie de gang 

naar reguliere artsen en diëtisten te ontmoedigen of aan te zetten tot overdreven fanatisme. 
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De meest intelligente levensvorm op aarde …

… heeft de natuur uit zijn leven verbannen, denkt haar te kunnen verbeteren of na te bootsen en vertrouwt volledig op de (door 

bedrijven gesponsorde) wetenschap die vooral de commercie dient, zeer stellig is in zijn bevindingen maar deze “met de 

wetenschap van nu" voortdurend ondermijnt. Voor elk ‘bewijs’ is er doorgaans minstens één tegenover te stellen. 

… werkt door zijn tegennatuurlijke levenswijze zowel lichamelijke als neurologische (‘ouderdoms’)ziekten in de hand die erfelijk 

kunnen worden en wordt doorgaans met tegennatuurlijke, zeer lucratieve, symptoombestrijdende ingrepen en twijfelachtige 

adviezen behandeld, maar zelden werkelijk genezen. Tevens rekt men de definitie van ziekte en risicogroep op om meer 

‘patiënten’ (preventief) te kunnen behandelen. De meeste welvaartziekten zoals allergieën, ontstekingen, kanker zijn het gevolg 

van een zwak immuunsysteem. Dit alles geldt ook voor dieren die door mensen verzorgd worden. 

… heeft een ruim inzicht in het bestaan en het verloop van de vele soorten aandoeningen waarvan er epidemische vormen 

hebben aangenomen, maar weinig wijsheid in het voorkomen ervan en gelooft derhalve graag in de lotsbestemming, want het 

kan iedereen overkomen, is de heersende gedachte.

… eet van jongs af hoofdzakelijk gedenatureerde fabrieksproducten 

en in tegenstelling met alle wilde dieren nauwelijks rauw lichaamseigen

voedsel rijk aan vocht, want hij denkt ook boven die natuurwetten te  

staan, met als gevolg bedroevend veel onwetendheid en hardnekkige 

misvattingen over werkelijk gezonde en ziekmakende voeding. 

… krijgt, net als het milieu, dagelijks een cocktail aan schadelijke stoffen en stralingen te verwerken die al dan niet aan de 

(economie beschermende) weinig tot nietszeggende norm voldoen en sluimerend zijn sporen nalaat. Ogenschijnlijk niet ziek zijn 

is echter nog geen bewijs van gezondheid.
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… gelooft in een heilzame werking van geïsoleerde (synthetische) deeltjes, met name de voedingsleer en de geneeskunde, 

en negeert daarmee de uiterst delicate synergetische samenhang in levende materie.

… ‘verbetert’ (en monopoliseert) zaden omwille van maximale opbrengst, teelt met hydroculturen, put door de 

kunstmatige, toxische manier van verbouwen de bodem uit en oogst te vroeg waardoor er (steeds) minder voedingsstoffen 

in de gewassen zitten, nog los van al de bewerkingen nadien. Aanvullen met zogenaamd natuurgetrouwe vitamines en 

anorganische mineralen is een miljardenbusiness, maar verre van wenselijk. Waardeloos voedsel zoals kunstvlees en 

kunstboter wordt er onder meer mee ‘verrijkt’ en heet dan functional food, en melkpoeder wordt omgetoverd tot 

volwaardige babyvoeding voor wie in sprookjes gelooft. Groeibevorderaars in melk, eieren, vlees, vis zijn verantwoordelijk 

voor de tegennatuurlijke lengtegroei bij kinderen sinds de jaren vijftig.

… brengt serieuze schade toe aan zichzelf en de natuur door de overconsumptie van dierlijk voedsel. Door te minderen… brengt serieuze schade toe aan zichzelf en de natuur door de overconsumptie van dierlijk voedsel. Door te minderen

en geen voedsel te verspillen aan onder andere biobrandstof beschikt men over zeer veel landbouwgrond (en zoet water), 

zodat de stijgende overbevolking probleemloos van biologisch geteelde plantaardige voeding kan worden voorzien.

… degradeert de natuur tot goed of schadelijk voor de ‘immer’ groeiende economie en decimeert talloze plant- en 

diersoorten, zoals plankton, vlinders, bijen. Dat hij daardoor zichzelf ernstig tekort doet, daar wil hij niet van weten.

… is een kudde- en gewoontedier dat de vrije wil overschat. Hij laat zich makkelijk imponeren                                    

door de stelligheid waarmee ‘deskundigen‘ hun boekenwijsheid reproduceren, is nauwelijks                                     

geïnteresseerd in de ongemanipuleerde waarheid, maar neemt vooral aan wat hij wil horen.                                     

Gezondheid en duurzaamheid zijn inmiddels gehypte en uitgeholde begrippen geworden.

… moet stevig in zijn schoenen staan wanneer hij weigert met de stroom mee te gaan.

4/9



Wij weten wat goed voor u is
Het volgende wordt door gezaghebbende voedingsdeskundigen en instituten (niet) geadviseerd over 

wat te eten en wat de meeste diëtisten klakkeloos overnemen:   

• Eet veel en iedere dag van je leven fabrieksmelk en zuivel, want het is onmisbaar voedsel voor de mens onder 

andere omdat geen ander voedsel in de ‘grote’ calciumbehoefte kan voorzien. 

• Eet veel en iedere dag van je leven zetmeel, met name in tarwe zoals brood(producten) en pasta, want het is 

onmisbaar voedsel onder andere om in de vezel- en energiebehoefte te kunnen voorzien.

• Eet 'verrijkte' kunstboter, vast of vloeibaar, want dat zijn uitermate aanbevelenswaardige vetsoorten. 

• Eet iedere dag vlees(waren), vis eieren en of eet in laboratoria bedacht en ‘verrijkt’ kunstvlees.

• Eet een beetje groenten. Het maakt niet uit in welke hoedanigheid; kapot gekookt, in blik of in glas.

• Eet een beetje fruit als tussendoortje maar niet te veel, want het bevat suiker. Fruit mag en kan niet de plaats • Eet een beetje fruit als tussendoortje maar niet te veel, want het bevat suiker. Fruit mag en kan niet de plaats 

innemen van een hoofdmaaltijd.

• Eet matig en gevarieerd. Het moet zijn: eet meer van het één en minder of niets van het ander.

• Drink wijn, want dat is gezond. Het moet zijn: eet meer fruit waaronder druiven. Alcohol is altijd schadelijk,

voor jong én oud. De vermeende heilzame stoffen in sterk verzurende koffie en cacao 

zitten overvloedig in groenten en vruchten.

• Synthetisch nagemaakte vitamines worden gelijkgesteld aan natuurlijke vitamines.

• De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) voor voedingsstoffen is wetenschap-

pelijk ’bewezen’, maar verschilt zowat per land.

• Alle (landbouw)gifstoffen en kunstmeststoffen in voedsel zijn volkomen veilig.     

• Alle (lichaamsvreemde) E- nummers zijn volkomen veilig.               

• Alle voedselbewerkingsmethoden zijn volkomen veilig.

• Genetisch gemanipuleerd voedsel is volkomen veilig.
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• Geen woord over de voordelen van biologisch geteeld voedsel. 

• Geen woord over het belang van onbewerkt voedsel. 

• Geen woord over het belang rauwe (lijnzaad)olie. 

• Geen woord over het grote belang van noten en (gekiemde) zaden, niets over boekweit, amarant, quinoa.

• Geen woord over graansoorten zoals gerst, rogge, haver, gierst. 

• Geen woord over de geneeskrachtige werking van voedsel en kruiden.   

• Het maakt niet veel uit waar je vocht vandaan haalt, zolang je maar calorieën telt. 

• Het eten van ‘light’ producten is verstandig als je wilt afvallen. De praktijk bewijst echter het tegendeel.

• Geraffineerde suiker wordt gelijkgesteld aan suiker in vruchten. 

Veel producten die ze aanbevelen bevatten (veel) suiker. 

Zestig gram suiker per dag (vijftien suikerklontjes!) wordt 

beschouwd als een aanvaardbare bovengrens, terwijl nul beschouwd als een aanvaardbare bovengrens, terwijl nul 

het advies zou moeten zijn. Letterlijk luidt: belangrijke 

bronnen van koolhydraten zijn onder andere gebak, koek,

snoep en frisdrank. Gemiddeld wordt ieder jaar veertig kilo per 

persoon gegeten. Droge suiker, (appel)stroop, siroop en 

geconcentreerd (dik)sap zijn vormen van suiker. Raffineren 

betekent ontdoen van (gezonde) bestanddelen met als doel

één stof te isoleren, bijvoorbeeld suiker, zetmeel, eiwit, zout, 

E-nummers , bepaalde reguliere medicijnen en supplementen.                                                                             

Kortom, vooral een pleidooi voor het eten van fabrieksvoedsel. Wantrouw het wanneer wie het ook zegt 
deskundig te zijn. Enkel de natuur heeft de wijsheid in pacht, doet niet aan hypes en napraterij en laat zich niet 
leiden door economische belangen.     
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Met de wetenschap van nu ….  

• Eerst werd geadviseerd voedsel dat (veel) cholesterol bevat zoals eieren met mate te eten, nu maakt het plots niet 

meer uit. 

• Eerst werd  geadviseerd olie te eten rijk aan linolzuur ( omega -6) , nu wordt plots geadviseerd de inname ervan te 

minderen en juist meer alfa-linoleenzuur (omega-3) te eten.          

• Eerst werd margarine beschouwd (en helaas nog steeds) als supergezond. Toen bleek dat door het 

productieproces veel mensen overleden als gevolg van dichtgeslibde aderen. Ten onrechte wijt men dit ook aan 

verzadigd vet.                                                                                                      

• Eerst werd beweerd dat dierlijke eiwitten onmisbaar zijn voor de mens. Nu plots volstaan ook plantaardige 

eiwitten.                                                                                                                    

• Eerst werd voor zout (natriumchloride) nog een aanvaardbare bovengrens 

gesteld van negen gram per dag. Nu is plotsklaps een halve gram wellicht gesteld van negen gram per dag. Nu is plotsklaps een halve gram wellicht 

voldoende, terwijl de producten die ze aanbevelen veel natrium bevatten. 

De voedingsindustrie gebruikt een groot aantal verbindingen met natrium, 

allen met een ander E-nummer.                                                           

• Eerst werd  de aanwezigheid van duizenden heilzame stoffen (fytochemicaliën)

in plantaardig voedsel gebagatelliseerd. Nu komt men daar langzaam van terug.       

• Enzovoort.  

Het zal niet de laatste keer zijn dat men andere inzichten eerst afdoet met lariekoek, maar deze later als 

zijnde nieuwe feiten schaamteloos overneemt, wat goedgelovigen feitelijk tot proefkonijnen maakt.   
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In zes stappen naar voor een gezond leven

1. Kies voor natuurlijk* geteelde producten en eet een behoorlijk deel rauw (maximaal 42°C),zoals smooties en salades,  
want verhitten vernietigt levend voedsel, beschadigt voedingsstoffen, enzymen, nuttige bacteriën, fytochemicaliën en is 
dus niet bevorderlijk voor de gezondheid. Verhit zaad en het zal niet groeien, geef een vogel dat zaad en het wordt ziek. De 
moderne mens eet nauwelijks nog rauw voedsel.  Rode kool, witte kool, prei, uien, look, spruitjes, aardappelen, 
peulvruchten en paddenstoelen moeten worden gekookt om ze te ontdoen van irriterende stoffen. Gedroogde bonen en 
erwten zijn niet aan te raden vanwege de slechte verteerbaarheid.   * natuurlijk is relatief, want de invloed van de mens doet zich in alles gelden.

2. Eet hoofdzakelijk verse groenten, rijpe vruchten, (gekiemde) zaden, noten, plantaardige oliën, paddenstoelen en kruiden, 
want dat is volwaardige voeding waar de mens zich volledig op heeft aangepast. Het vormt geen ziekmakend zuur in het 
bloed (acidose) zoals overbewerkt en dierlijk voedsel wel doet, zorgt voor een gezonde mond-, maag- en darmflora, 
veroorzaakt ondanks het vet- en suikergehalte geen overgewicht en maakt calorieën tellen overbodig. Ze bevat in rauwe 
toestand honderden samenhangende voedingsstoffen. Met aminozuren uit plantaardig voedsel (9) en door het lichaam 
gevormde aminozuren (13) wordt voldoende menselijk eiwit (22 aminozuren) geproduceerd. Fruit is veel meer dan een gevormde aminozuren (13) wordt voldoende menselijk eiwit (22 aminozuren) geproduceerd. Fruit is veel meer dan een 
onschuldig tussendoortje waar het vaak voor doorgaat. Door zijn snelle vertering wordt fruit het best gegeten op een lege 
maag met niets anders gecombineerd, hooguit met groenten. Groenten en vruchten voorzien voor een belangrijk deel in 
de behoefte aan water. Het nitraatgehalte in groenten wordt vooral bepaald door het gebruik van stikstof in kunstmest.

3. Tarwe is alomtegenwoordig (zelfs in honden- en kattenvoer) door de goede bakeigenschappen en de lage prijs, maar verre 
van broodnodig omwille van de opgedreven hoeveelheid gliadine (glutenintolerantie), het hoge zetmeelgehalte 
(overproductie van  insuline) en de aanwezigheid van fytinezuur dat de opname van magnesium, calcium, zink en ijzer 
belemmert en voorkomt in alle volle granen. De tarwesoort spelt schijnt beter te verdragen zijn. Bruingebakken 
koolhydraatrijke producten bevatten het schadelijke acrylamide. In reguliere bakkersproducten zit naast te vermijden 
synthetische rijsmiddelen en zout vaak een waslijst aan hulpstoffen die enkel de fabrikant dient. Beperk het gebruik ervan 
en eet liever: havermout, boekweit(pannenkoeken), gierst, quinoa of amarant. Kinderen tot anderhalf jaar bezitten niet 
het enzym amylase om zetmeel te verteren. Groenten, (gedroogde) vruchten, noten en zaden leveren naast voldoende 
koolhydraten en vezels alle vitamines en mineralen die in granen zitten. Vooral (rauwe)                                      
……    groenten in voldoende hoeveelheden voorzien voor een ieder ruimschoots in de folaatbehoefte.                   ……… 
……..   Aanvullen met foliumzuur is derhalve niet nodig. 

4.
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4. Cobalamine uitgezonderd bevat rauw plantaardig voedsel alle nutriënten die ook in dierlijk voedsel zitten zoals 
hoogwaardig eiwit, calcium, ijzer, (pro)vitamine A en verzadigd vet. Omgekeerd is dit niet het geval. Natuurlijk voedsel 
bevat voldoende suiker en natrium. Aanvullen met geraffineerde suiker en zout of één van de vele natriumverbindingen uit 
de voedingsindustrie is onnodig en zeer ongezond. De bewerking, niet de soort bepaalt de schadelijkheid van vet. De 
meeste vetten  zoals margarine zijn zwaar bewerkt,dus onder meer niet goed voor hart- en bloedvaten. Enkel linolzuur (LA) 
en alfa-linoleenzuur (ALA) zijn essentieel, de vetzuren EPA en DHA in vis dus niet. Cholesterol is onmisbaar voor mens en 
dier. De vele diagnoses en behandelingen van een ‘te hoog’ gehalte zijn dubieus, maar zeer lucratief. De (crèmevrije) huid 
voldoende blootstellen aan daglicht voorziet normaal gezien in de vitamine D -behoefte.

5. Beperk de consumptie van vlees, vis, eieren vanwege de gigantische natuurschade, de grootschalige geïndustrialiseerde 
productiemethoden, de kans op vorming van een schadelijk urinezuurgehalte in het lichaam en een bederfelijke, dus 
ziekmakende vertering want (verhitte) dierlijke eiwitten zijn voor de mens zeer moeilijk afbreekbaar. Tijdens rotting in het 
lichaam ontstaat het giftige ptomaïne. Voedingsstoffen zijn waardeloos wanneer ze niet worden verteerd en opgenomen. 
Een correcte vertering van voedsel begint met zorgvuldig kauwen en eindigt compact en reukloos. Schadelijke stoffen Een correcte vertering van voedsel begint met zorgvuldig kauwen en eindigt compact en reukloos. Schadelijke stoffen 
worden makkelijk opgeslagen in dierlijk (dus ook menselijk) vet. Om visetende gekweekte vis te voeden wordt zeer veel vis 
gevangen.

6. Mijd indien mogelijk: stress, slaaptekort, bewegingsarmoede, kunstmatig gevormde elektromagnetische straling, fijnstof, 
synthetische stoffen in voedsel, wasmiddelen, verzorgingsproducten en mijd zwaar bewerkt, lichaamsvreemd voedsel zoals 
kunstboter en zuivel. Je hele leven 'afhankelijk' zijn en ziek worden van grote hoeveelheden door turbokoeien 
geproduceerde, in de fabriek verminkte melk die in rauwe vorm uitsluitend geschikt is voor kalveren (maar die het meestal 
moeten stellen met kunstmelk) en in zeer veel producten is verwerkt, kan alleen de mens bedenken. De angst voor een 
calcium- en eiwittekort wordt fanatiek in stand gehouden om reden dat zich laat raden. Echter, hoe hoger de inname van 
(sterk) verzurend voedsel zoals dierlijk eiwit, hoe groter de kans dat calcium wordt onttrokken aan botten en tanden in een 
poging het bloed basisch te houden waardoor de kans bestaat op kalkafzetting in gewrichten, organen en aderen. 
Osteoporose is een welvaartziekte die zelden wordt veroorzaakt door een te lage inname van calcium.                          
Elk plantaardig voedsel bevat calcium, maar in het bijzonder donkergroene (blad)groenten, noten,                             
zaden en gedroogde vijgen.
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