Door: Anna Kruyswijkvan der Heijden

Anna Kruyswijk-van der Heijden, MD is 30 jaar
behandelend arts geweest, onder meer als huisarts
en als integraal werkend arts. Sinds 2008 heeft ze
als kernactiviteit het onderwerp preventie met Jouw
Voeding, een organisatie voor cursussen, lezingen en
onderwijs over voeding en gezondheid.

Spijtoptanten
Met enige regelmaat komen mensen terug op
een eerder gemaakte keuze; het hoort bij het
leerproces waar we allemaal in verkeren tijdens
ons leven. Wanneer terugkomen op een gemaakte
keuze gepaard gaat met spijt, spreken we van
spijtoptanten. In het strafrecht wordt de term
gebruikt voor mensen die spijt hebben van hun
criminele daad en daarom belastende verklaringen
over anderen afleggen, meestal in ruil voor
strafvermindering.

Ook in de wetenschap zijn er spijtoptanten: mensen die
terugkomen op een eerder geformuleerde wetenschappelijke stelling, een uitspraak of op hun werk. Wanneer zij
dat publiekelijk en tijdens hun loopbaan doen, blijkt het
riskant te zijn want ze belanden vervolgens nogal eens op
een zijspoor. In chronologische volgorde wil ik een drietal
spijtoptanten bespreken.
Allereerst Justus von Liebig (1803-1873), de wereldberoemde uitvinder van de kunstmest, naar wie als spijtoptant niet meer werd geluisterd. Von Liebig had als chemicus jarenlang uitsluitend in het laboratorium gewerkt en
daar met zijn onderzoek naar stikstof de basis gelegd voor
de ontwikkeling van de moderne landbouwchemie. In
zijn tijd kwamen het kijken naar de chemie van bodem en
planten, alsmede de commerciële toepassing van kunstmest, in een stroomversnelling.
Pas toen Von Liebig uit zijn laboratorium en naar buiten was gekomen, ontdekte hij dat hij de onlosmakelijke
verbondenheid tussen alles, waarin geen verschijnsel op
zichzelf staat, over het hoofd had gezien en dat de focus op
stikstof een misvatting was. Want de bodem is een levend
organisme dat dankzij organische stoffen en niet dankzij
chemische bemestingsmiddelen functioneert in de kringloop van leven. Von Liebig ontdekte dat kunstmest tot
vergiftiging van de bodem leidt door ammoniumzouten.
Vervolgens deed hij een aantal jaren vergelijkend onder-
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zoek naar de voedselproductie in het oude Europa en in
landen op verschillende continenten, en naar de gevolgen
voor de gezondheid van bodem, plant en mens.
Zijn nieuwe inzichten probeerde hij vergeefs onder de
aandacht te brengen van zijn collega’s. In 1861 schreef hij
een kritisch essay[1] waarin hij een overzicht gaf van de
historische ontwikkeling van de landbouwchemie, zich fel
keerde tegen de ongekende arrogantie van de landbouwscholen in zijn tijd en zijn zorgen uitte over de desastreuze
gevolgen van de chemische landbouw voor de natuur en
de gezondheid van mensen. Maar omdat de landbouw
intussen definitief de richting van de agrochemie was
ingeslagen, werd dit latere werk van Von Liebig niet meer
geapprecieerd.
Linus Pauling (1901-1994) kennen we vooral als grondlegger van de orthomoleculaire geneeskunde. Als geniaal
fysisch en biochemicus was hij betrokken bij het ontrafelen van de structuren van complexe moleculen zoals eiwitten. Hij was de eerste die de driedimensionale structuur
van eiwitten voorzag. Daarnaast deed hij op zeer uiteenlopende gebieden baanbrekend onderzoek. Vanwege zijn
onderzoek naar de aard van de chemische binding ontving
Pauling in 1954 de Nobelprijs voor Chemie.
Pauling was in staat om complexe wetenschappelijke
materie helder aan het gewone publiek uit te leggen.
Daarnaast was hij sterk sociaal geëngageerd. Tijdens de
Tweede Wereldoorlog wilde Pauling een bijdrage leveren
en was hij betrokken bij het ontwikkelen van militaire
technologie in de vorm van verbeterde handgranaten en
een nieuw soort explosieven. Na de oorlog kwam hij echter tot andere inzichten, werd spijtoptant en keerde zich
tegen kernwapens en tegen oorlog in het algemeen. Hij
deed volop mee met demonstraties tegen kernproeven. Al
gauw werd Pauling in het naoorlogse ‘koude oorlog’ klimaat als communist bestempeld en fel aangevallen in de
media. Hem werd zelfs tijdelijk zijn paspoort afgenomen,
en hij moest terugtreden uit zijn professoraat aan Caltech.
In 1962 ontving Pauling de Nobelprijs voor de Vrede;
hij is daarmee één van vier wetenschappers die twee ongedeelde Nobelprijzen heeft ontvangen. In de laatste decennia van zijn leven interesseerde Pauling zich voor voedingsstoffen, met name hoge doses vitamine C, en in 1968
introduceerde hij de orthomoleculaire geneeskunde. Dit
leverde hem de hoon van artsen op en niet de erkenning
waarop hij had gehoopt. Pauling overleed in 1994, volgens
velen als een van de belangrijkste wetenschappers van de
twintigste eeuw.
Een recent voorbeeld van een spijtoptant is dr. Caius
Rommens, een Nederlands-Amerikaanse onderzoeker
op het gebied van gentechnologie van planten. Opgeleid
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als genetic engineer heeft Rommens in het laboratorium
gewerkt bij grote agrotech bedrijven, waar hij honderden
patenten heeft verkregen door genetische manipulatie van
met name aardappelen. De aanname hierbij is dat gentech
veilig is: dat er geen andere effecten zijn dan de bedoelde,
ook niet op de lange termijn en dat er geen mutaties rond
het veranderde gen ontstaan die in principe heel andere
effecten kunnen genereren. In 2013, als hij voor het eerst
het laboratorium verlaat en boeren bezoekt, wordt hij
spijtoptant en neemt hij afstand van bio-engineering.
De fouten die hij vervolgens ontdekt in de door hem ontwikkelde aardappelsoorten worden door zijn werkgever
niet serieus genomen aangezien de gang naar grootschalige productie en verspreiding van de aardappelen al is
ingezet. Rommens heeft drie eigenschappen in de gentech-aardappelrassen ingebouwd: resistentie tegen ziekten, geen verkleuring, en verminderde voedselcarcinogeniteit. Maar in de praktijk blijken ze anders uit te pakken
dan verondersteld. Hij neemt ontslag en vestigt zich op
een kleine boerderij waar hij zijn eigen voedsel verbouwt.
Begin oktober 2018 verschijnt Rommens’ boek Pandora’s
Potatoes, the worst GMO’s.[3] Het boek wordt als een grote
bedreiging opgevat door zijn oude werkgever en weggezet als lasterlijk, misleidend en vol onbewezen speculaties.
Daarna geeft Rommens enkele interviews [4] waarin hij zijn
werk en het besluit om ermee te stoppen nader toelicht.
Vervolgens is het stil rond Rommens; zijn boek is teruggetrokken en niet meer verkrijgbaar. In de interviews en

het boek gaat Rommens, die pas na zijn vertrek in 2013
van een afstand naar zichzelf en zijn mede-wetenschappers kan kijken, uitgebreid in op de isolatie, de blikvernauwing, de arrogantie en de verslaving waarmee wetenschappers, werkzaam op superdetailniveau, behept raken.
Hij noemt drie dogma’s van de gentech-gemeenschap; het
eerste luidt dat de essentie van leven een dood molecuul
(DNA) is dat naar believen kan en mag worden veranderd;
het tweede is dat wetenschappers alleen worden gewaardeerd wanneer zij ontdekkingen doen, hierover publiceren en patenten verwerven; het laatste dogma is dat al het
andere er niet toe doet.
Rommens is teleurgesteld over het gebrek aan wetenschappelijke discussie en eerlijkheid, dat hem tot deze
uitspraak brengt: ’De echte anti-wetenschap beweging
bevindt zich niet op straat, maar – zoals ik heb ontdekt –
in de laboratoria van Amerika’s grote bedrijven’.
We kunnen veel leren van spijtoptanten; kom uit je ‘laboratorium’, ga naar buiten, verruim je blikveld en vraag
naar de ervaringen van je ‘doelgroepen’. Praat met mensen die andere invalshoeken hebben en wees bescheiden
over je eigen rol in het grote geheel. En tenslotte: houd
een open geest.
www.jouwvoeding.com
U vindt de volledige bronvermelding op pagina 41 van dit tijdschrift en op
www.orthofyto.com bij het betreffende artikel. Abonnees kunnen hier inloggen.
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