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		 “Dikkere” mensen staan
		
in hun recht
von Advocate Andrea Böwendorf
									
Dikkeren worden in de samenleving vaak benadeeld. Zelfs de
kinderen worden daar niet van gevrijwaard. In het vervolg moet ook
de Rechtspraak zich hiermee bezig
houden.
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In de zomer van 2013 werd in enkele juridische forums gediscussieerd over hetgeen het Arbeidsrecht
Willemshaven aanvoerde aangaande het ontslag op staande voet van
een mollige striptease danseres. Ten
gevolge daarvan kan een danseres
op staande voet ontslagen worden,
als zij niet voldoet aan de
eisen die aan haar uiterlijk
gesteld worden. De rechter
vond alleen het tijdstip van
het ontslag te vroegtijdig
want dit vond maanden
voor haar eerste optreden
plaats. Naar de mening
van de rechter was er nog
genoeg tijd om af te vallen
voordat het zover was. Gedenkwaardig stamt dit oordeel uit het jaar 1968. Het schijnt toch
nauwelijks aan actualiteit ingeboet te
hebben hetgeen de laatdunkende of
welwillende commentaren laten zien.
Vandaag de dag gelden diëten nog
steeds als wondermiddelen.
Discriminatie zou altijd en overal
taboe moeten zijn, zeker in het dagelijks werk. Dit doel dient de wet gelijke behandeling (in Duitsland AGG)
uit 2006. Deze zou moeten voorko-

men dat mensen op grond van ras,
of etnische komaf, geslacht, religie
of wereldbeschouwing, een lichamelijke beperking, leeftijd of seksuele
voorkeur, benadeeld worden of dit
verhinderen.

Een botte wet vol gaten.
De wet poogt alle denkbare gronden te omvatten, maar er is een punt
waaraan men niet gedacht heeft:
Men heeft niet gedacht aan de benadeling van mensen met overgewicht.
Het zou misschien vallen
onder het hoofdstuk ‘lichamelijke beperking’ zo
werd er gediscus- sieerd,
maar feitelijk is overgewicht nog lang geen lichamelijke beperking. Alleen
als er nadere omstandigheden in het spel komen,
is in een enkel geval een
overtreding van de wet
op de gelijke behandeling
aanneembaar. Tegen discriminatie op grond van gewicht is de Wet
helaas een bot instrument. Als een
werkgever een dienstverband op
grond van BMI afwijst, heeft een bezwaar alleen in uitzonderlijke gevallen succes.
Het ziet er anders uit als het
dienstverband er al is. Als het werk
ongeacht het gewicht uitgeoefend
kan worden, en het afvallen puur op

2 Editorial

esthetische wensen van de werkgever verlangd word, is de eis tot gewichtsvermindering ontoelaatbaar. De dieetvoorschriften van
de stewardessen, waarmee Thai Airways in
2011 negatief in het nieuws kwam, zouden
hier in het land gewoon ingewilligd worden
door het Arbeidsrecht.

Drooggelegde ambtenaren
Moeilijker is het voor beginnende ambtenaren. Tot dusver werd een benoeming geweigerd bij een BMI boven 25 met als bijkomende motivatie: ‘overgewicht en Adipositas zijn
zware risicofactoren voor ernstige ziektes.
Deze bijkomende motieven zijn echter niet
houdbaar. Zo ligt de BMI van een krachtsporttrainer of iemand die zwaar werk verricht, alleen al door de spiermassa duidelijk
boven de norm. Als dus een kerngezonde,
krachtige jongeman politieagent of sportleraar wil worden, moet hij er rekening mee
houden dat men hem zijn aanstelling weigert
of dwingt tot afvallen. Met de gebruikelijke diëten word in deze categorie BMI tussen 25
en 31, slechts tijdelijk gewichtsreductie bereikt, voornamelijk door hun ontwaterende
werking. Als de aankomend ambtenaar, in de
hem geboden tijd 10 kilo afneemt, dient hij er
rekening mee te houden dat hij door het bijna onvermijdelijke Jojo effect, nu pas ècht dik
wordt. Maar dat interesseert niemand meer
na de indiensttreding en al helemaal niet de
hogere heren.
Wat gebeurd er echter met de ambtenaar in
spe, die na het verlangde dieet dikker als daarvoor werd? Het bestuursrechtorgaan Frankfurt/M. had in 2004 met zulk geval te maken.²
De rechtbank besloot, dat de beambte in spe
onvoldoende genegen was voorschriften van
de leidinggevenden m.b.t. gewichtsreductie,
op te volgen en dat hij daarmee het niet zo
nauw nam met zijn plichtsbetrachting.
Weliswaar hebben leraren meestal wel de
mogelijkheid als losse krachten het beroep
uit te oefenen, zij het met beduidend slechtere betaling. Waarom zou een leraar, die als
losse kracht aan alle beroepseisen voldoet,
niet ook als aangestelde ambtenaar kunnen
werken? De gezondheidseisen zijn in beide
gevallen gelijk en met het aanbieden van een

baan toont de werkgever dat hij de vakbekwaamheid erkent.

Koerswijziging
Nadat aankomende leerkrachten bij verschillende instanties bezwaar aangetekend
hadden, wijzigde in juli 2013 de Hoge Raad
verrassenderwijs hun lange termijn verwachtings prognose. Tot dan toe huldigde
de Rechtspraak de opvatting, dat de het arbeids-ongeschikt worden voor de pensioengerechtigde leeftijd uitgesloten moest worden.
Deze rechterlijke uitspraak heeft zich nu
ten gunste van de sollicitant gekeerd: “Zolang de Wetgever geen lange termijn verwachtings prognose heeft bepaald, kan de
werkgever “het gezond zijn” van de sollicitant
alleen dan ontkennen, als er daadwerkelijk
aanknopingspunten zijn die zulke aannames
rechtvaardigen, en dat met aan zeker grenzende waarschijnlijkheid, arbeidsongeschiktheid dreigt voordat de pensioengerechtigde
leeftijd bereikt zal zijn.

Vogelverschrikkers? Nee, dank u!
Ons “ideaalbeeld” van een lichaam is niet
altijd dat van slankheid geweest, maar onderhevig aan modestromingen. Tot in de zestiger
jaren was het hoofdzaak voor vrouwen dat ze
over genoeg “heupgoud” beschikten. “Vogelverschrikkers” of “vel over been zijn” was net
zo denigrerend als vandaag de dag uitgemaakt worden voor ”vet zwijn”. En zoals er
tegenwoordig allerlei diëten en poeders zijn
om af te vallen, was het tot ongeveer 1960
gebruikelijk om tips om aan te komen te verspreiden. Vanzelfsprekend gold dit ook voor
mannen, zij het niet zo nadrukkelijk. Want
ook hun ego leed onder het vernietigende
oordeel: “geen toonbeeld van een man”. Een
man zonder buik is als een verminkte, heette
het toen.
Tot bevrediging van vrouwelijke ijdelheid
gingen recepten rond, hoe men de vetkussentjes van concurrentes kon laten smelten.13
Doktoren schreven ijverig vetmestkuren voor
en streden er onderling over of slanken zich

überhaupt bewegen mochten of beter het
bed konden houden om calorieën te sparen.
Ze verkondigden dat de medische wereld
over genoeg mogelijkheden beschikte om
met goed gevolg aan te komen. Slankheid
was een teken van een gebrek aan wilskracht
en ontkenning. Ook vele kinderen werden
tegen wil en dank de boer op gestuurd om
vetgemest te worden. De pogingen om een
blijvende gewichtstoename te bereiken, waren natuurlijk net zo vruchteloos als met het
huidige lijnen.
Maar de druk op de mensen neemt on-ophoudelijk toe in het tijdperk van massa-media
en het groeiend aantal therapeuten en adviseurs. Het zal nog verder stijgen. Ook de
discriminatie.

Jammer genoeg schuwen de meeste
slachtoffers nog de weg in de openbaarheid.
Velen schamen zich en geloven dat het hun
eigen schuld is. Hoewel het eigen lijf niets is
waarvoor men zich hoeft te schamen. Noch
spijsverteringsfysiologie noch stofwisseling is
met eten en ‘beweging’ stuurbaar.
Onderzoeken laten veelmeer zien dat corpulente mensen niet vaker ziek zijn als mensen met een normaal gewicht, en ook geen
hogere kosten veroorzaken. Integendeel;
een licht overgewicht schijnt zelfs voordelig te
zijn. De bestaande situatie kan - en zal - pas
dan veranderen als de getroffenen zich gaan
weren en niet langer zwijgen. De rechtbanken kunnen alleen gunstige vonnissen vellen
als er gegronde klachten ingediend worden.
Vindplaatsen
1.

Arbeitsgericht Wilhelmshaven Urteil vom
06.06.1968 - Ca 166/68

2.

VG Frankfurt, Beschluss vom 02.02.2004, 9 G
7433/03

3.

Urteile BVerwG http://www.kostenlose-urteile.
de/BVerwG_BVerwG-2-C-1211-und-BVerwG2-C-1812_Bundesverwaltungsgericht-zur-gesundheitlichen-Eignung-von-Beamtenbewerbern.
news16351.htm
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woordelijkheid voor de eigen zedelijkheid –
en gezondheid verweten word. Zo hebben
rassenonderzoekers in de 19de eeuw met
behulp van schedelmeting (Kraniometrie)
een overeenkomst tussen zwarten en apen
berekend en daarmee hun minderwaardigheid “bewezen”. Ze hadden net zo goed met
dezelfde gegevens het Noorse ras als bijzonder gedegenereerd kunnen wegzetten.

Voortzetting van cahiernummer 3/2013

Noorse norm
		 De racistische wortels van het BMI		
							
door Klaus Alfs
De Body-Mass-Index is weliswaar niet geschikt om ziektes te voorspellen, maar leent
zich uitstekend voor discriminatie van mensen. Is het werkelijk puur toeval, dat de optimale BMI op verbluffende wijze overeenkomt
met het oude ideaal van “Noorse rassen”,
wier lichamelijke en geestelijke superioriteit
tot diep in de laatste eeuw als wetenschappelijk bewezen gold? Het begrip BMI heeft de
Zweed Carl von Linné (1707-1778) uitgedragen en tegelijk daarmee ook het waarde-oordeel, waarop de Nationaalsocialisten zich
oriënteerden.
“Het Noorse ras”
is lang en slank. De
hoge benen dragen bij
aan de aanzienlijke
groei”, schrijft de nationaalsocialistische
rassen-theoreticus Has
F.K. Günther17 „Krachtig-slank is de gestalte
en zo ook de hele lichaamsbouw, de ledematen afzonderlijk, de
hals, de handen en de
voeten.”17 Günther beschrijft de beroemde piloot Charles Lindbergh
als typisch voorbeeld
daarvan.
Lindbergh
was een Zweedse immigrant en een grote,
slanke man.
Tweede in de Europese Rassenleer waren de eveneens grote, maar gedrongen
Deze vriendelijke heer is niet op dieet,
gebouwde “Dinarische
Maar behoort tot het ras van de Dinka, een rassen”, waartoe vele
volk met een extreem slanke lichaamsbouw. Alpenbewoners behoHet kleine meisje met de pop is lid van het ren, Bayern en Tirol, enblanke ras. Naar een fotoreportage van John
E. Allen uit 1951. (zie onder http://southern- kele Zwitsers, maar ook
de bewoners van Kroasudan.prm.ox.ac.uk/details/1998.436.18/)

tië en de Oekraïne. Volgens Günther hebben
die korte halzen, lange benen en nijgen ze
naar roofzucht. Ze zijn groter geschapen als de
Noorse mensen maar zijn daarvoor in de plaats
ook gezelliger en ze hebben meer aanleg voor
muziek. Alle andere mensen zijn in principe
minderwaardig en vermeerderen zich sneller
als de vertegenwoordigers van hoogwaardige rassen. De ondergang van het Avondland
kan dus alleen maar met een “verNoorsing”
van de bevolking verhinderd worden.17
Naar moderne WHO-kriteria heeft de ideale man à la Lindbergh een ideale BMI omdat hij atletisch, maar niet te zwaar gebouwd
was (zie S.8). DE WHO zou Günther kunnen bedanken voor zijn theoretische voorstudie, daar de “Noorse Ariër” met zijn hoge
levensverwachting en lage ziektegevoeligheid, volledig tegemoet komt aan het globale
WHO-Ideaal.
De vertegenwoordigers van de Dinarische
rassen gelden naar maatstaven van de WHO
op grond van hun gedrongen lichaamsbouw
als mensen met overgewicht en hebben dus
een gezondheidsrisico. Nog maar te zwijgen
over de talrijke etnische volkeren, die een
nog ongunstigere verhouding lichaamslengte
vs gewicht hebben. Tegen deze achtergrond
is de oproep aan alle volkeren der aarde, om
d.m.v. trappenlopen en sla eten aan de Noorse norm te gaan voldoen, waanzinnig. Maar
deze waan is niet toevallig; hij heeft ten doel
allen, die niet aan de norm voldoen, als minderwaardig te classificeren.
In het eugenetisch jargon van de 20ste
eeuw dichtte men het Noorse ras de beste
vererfbare gezondheid toe. Tegenwoordig
spreekt men liever van “beschavingsziekten”
en beroept zich op het BMI als objectieve
maatstaf. Weliswaar is het legitiem mensen
te meten; maar het word wat anders als daaruit, onder het uitroepen van objectieve wetenschap, morele oordelen geveld worden,
en andere mensen een gebrek aan verant-
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Een wereld vol afwijkende
				normen
Op deze wereld bestaan vele verschillende
etnische groepen waarvan de leden zich niet
alleen door hun huidskleur onderscheiden,
maar ook door hun lichaamsbouw, stofwisseling, immuunsysteem en nog veel meer. Bij
Eskimo’s is de verhouding tussen huid-oppervlak en lichaamsvolume totaal anders
als bij de Afrikaanse Dinka. Eskimo’s zijn
gedrongen en hebben korte ledematen; hun
lichaamsvet percentage is beduidend hoger
als bij de extreem slanke Dinka. Dit zijn optimale toerustingen om in de Arctische kou te
overleven.
In hete regionen komt het daarentegen
aan, om de metabolische warmte gemakkelijker naar buiten te leiden, daarom hebben
daar veel mensen een slanke buik. In deze
door hongersnood geplaagde gebieden,
word het vet dat van voordeel is bij het volbrengen van een zwangerschap op een andere manier opgeslagen; de vrouwen van de
Namibische Khoi Khoi (“Hottentotten”) hebben bijvoorbeeld een enorme vet achterwerk
(Steatopygie), wat tevens tot een hoge BMI
voert. (Zie S.6)
De Britse natuuronderzoeker Francis Galton (1822 – 1911) ging de Afrikaanse dames
zelfs met een sextant te lijf om een wetenschappelijk verantwoord beeld te maken van
hun enorme achterwerken.
In hete, tropische gebieden is de lichaamsbouw meestal compacter als in waterrijke
landen, omdat een kleiner huidoppervlak
minder zweet voor het afkoelen vraagt. Niet
voor niets zijn Zuid-Spanjaarden kleiner dan
Zweden. Dit onderscheid in formaat heeft zijn
weerslag natuurlijk ook in de BMI. Daarom
hebben de burgers in het zuiden van Skandinavië het laagste BMI en de bewoners rond
de Middellandse Zee het hoogste. Komt het
tot migratiebewegingen dan kan dat grote uitwerking hebben op het gemiddelde BMI van
de gastlanden.
Kinderen van Turkse afkomst zijn twee
maal zo vaak “te dik” als Duitse kinderen, en

niet omdat hun moeders niet kunnen koken,
maar omdat ze uit een
regio komen die andere lichamelijke aanpassing vergt als hier ten
lande. Wanneer nu in
menige Duitse klas een
derde van de kinderen
van Turkse afkomst is,
dan stijgt het gemiddelde BMI van de klas
natuurlijk aanzienlijk.35
Dit was de simpele biologische reden voor de
overal gewraakte “Epidemie van de dikke kinderen”. (Zie S.6)

BMI

Sinds de geboortecijfers onder Turkse
medeburgers
dalen,
stijgt de gemiddelde Inuit, geboren Eskimo
BMI van de kinderen in Daar hun voorouders in het Eeuwige-ijs
Duitsland niet langer. overleefden overheerst de compacte liDe klaagzang over “te chaamsbouw. Dat gaat warmteverlies tegen, maar zorgt wel voor een politiek inveel dikke kinderen” correct BMI.
is dus in werkelijkheid
een klacht over “te veel” migranten uit het
Midden-Oosten. Gewichtsconsulenten en
slankheids-apostelen waren desalniettemin
verontwaardigd toen men hun er op wees,
dat ze racisme praktiseerden, ofschoon ze
doen alsof ze dat bestrijden.
Aziaten zoals Chinezen, Japanners, Koreanen of Fillipino’s hebben een lagere BMI
maar een hoger lichaamsvet percentage
als Europeanen.34 Men ziet het namelijk de
mensen niet altijd aan hoe “vet” ze werkelijk
zijn. Het kan dus voorkomen dat een Europeaan met een dik uiterlijk, minder lichaamsvet
heeft dan een slanke Aziaat, omdat het vet bij
laatstgenoemde anders verdeeld is, namelijk
tussen de organen. Twee even slank uitziende mensen met een identieke BMI kunnen
qua lichaamsvet percentage aanzienlijk verschillen.2
De inwoners van de Zuid-Pacifistische eilanden zijn extreem goede “voedselverbruikers”. Omdat atollen weinig plaats bieden
voor akkerbouw, en de vis ook wel eens
wegbleef, was hongersnood daar niets ongewoons. De stofwisseling van de Polynesiërs
heeft zich daaraan aangepast en heeft zijn
effectiviteit en opslagcapaciteit verhoogd.
Struise lichaamsvormen gelden daar meestal
als ideaal, omdat ze een overlevingsgarantie
bieden. 80 % van de inwoners van Pacifistische eilandenstaat Nauru hebben een BMI
van boven de 30.
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«Adipose» Schooljeugd

nog bij het maken van kleinkinderen behulpzaam zijn, alvorens hij het tijdelijke met het
eeuwige wisselde.
In alle werelddelen waar regelmatig zware
hongersnood heerst hebben zulke talenten
zich succesvol ontwikkeld.29 Een dergelijk
gen is ook oorzaak van zwangerschapsdiabetis. Het gaat hier juist niet om een “gemakkelijk te voorkomen kostenpost” voor het
zorgsysteem, maar is en integraal onderdeel
van de biologische overlevingsstrategie van
mensen.

Bij schoolonderzoeken kregen kinderen van Turkse komaf dubbel zo vaak het stempel “overgewicht” al Duitse kinderen. Naargelang het aantal
Turkse kinderen in de klas stijgt het gemiddelde
BMI op de Duitse scholen. Hier bijvoorbeeld getallen van Stuttgart en Berlijn. Naar Wabitsch 2006.35

Sinds een regelmatige voedingsaanbod
voorhanden is, stijgt niet alleen de levensverwachting onder de atol-bewoners, maar ook
het aantal suikerpatiënten.
Dit heeft niets van doen met westers Fast
Food, maar is de tol voor een verbetert energieverbruik van de bewoners. Pas met het diabetis -of vet-gen was het mogelijk de atollen
duurzaam te koloniseren. Wie hierdoor aan
de hongerdood ontkwam, kon zijn kinderen

Westerse medici verlangen voor diverse
etnische groepen speciale BMI grenswaardes, die natuurlijk nog strenger zij als het
universele-BMI.2 Bij Aziaten, Polynesiërs of
Aboriginals constateert men bijzonder hoge
gezondheidsrisico’s, omdat deze mensen
constitutioneel niet in staat zijn aan de “Noorse norm” te voldoen. Hoge gezondheidsrisico’s verlangen rigoureuze maatregelen zo
luid de logica. Onder het voorwendsel kosten
te besparen kan men dus bepaalde volkeren
bijzonder hart te grazen nemen. Rekening
houdend met de huidige apositas-fobie, is
de wetenschappelijke gelijkschakeling (normering) ronduit racistischer dan het verwijzen naar etnische verschillen. Iedereen kan
zich vandaag de dag tolerant wanen, als hij
het woord “ras” vermijdt maar gelijktijdig zijn
kinderen een slankheidsideaal opdringt, dat
in wezen racistisch is. In de strijd tegen de
vetlijvigheid komt het racisme niet door de
voordeur, maar sluipt het stiekem door de
achterdeur naar binnen.

Sawtche: "De Venus van Afrika"
De, tot de Khoi Khoi horende Sawtche, ook Sara Baartman genaamd (ca. 1789 – 1815), trad in Engeland en
Frankrijk op als “Hottentottenvenus”. Ze werd tentoongesteld als een exotisch dier. Haar vetkussens golden
toentertijd nog niet als een aanwijzing op een persoonlijk
gezondheidsrisico, maar als teken van racistische minderwaardigheid, zeg maar erfelijke fout. Een fors gewicht
was toen nog geen reden tot bezorgdheid. Dit veranderde pas, toen in 1832 een voorloper van het BMI, de naar
de Belgische wiskundige Adolphe Quetlet (1796 – 1874)
vernoemde “Quetelet – Index”, bedacht werd.
In de “Bauer-Fischer-Lenz”, het standaardwerk voor
“Zuiverheid der rassen” werd een “Hottentottenvrouw” samen met een vet schaap afgebeeld. Schapen gelden algemeen als dom. Met de verwijzing naar een biologische
analogie (gelijke aanpassing) suggereren de auteurs, wat
ze in latere hoofdstukken van hun werk nadrukkelijk “bewezen” achten, “de aangeboren domheid van de neger”. 3
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Door de mand gevallen
De twee langste basketballers die ooit gespeeld hebben in de
profi-liga van Amerika (NBA), waren beide precies 2 meter 31. De
Roemeense speler Gheorghe Muresan had een officieel wedstrijdgewicht van 143 kilo; dat levert een BMI op van 26.8. De topsporter had dus volgens de WHO een overgewicht en zou met beweging, fruit en groente, zijn dreigende vetzucht te lijf moeten gaan.
De foto rechts werd gemaakt aan het einde van zijn sportieve carrière. Toen hij al duidelijk aan gewicht had toegenomen.
De Soedanesche speler Manute Bol had een officieel wedstrijdgewicht van slechts 91 kilo; dat geeft een BMI van 17.1. Naar WHO
-criteria was hij derhalve te mager geweest. Toen Bol op zijn 20ste
vanuit Afrika verhuisde naar de VS, had hij een BMI van 15. Zou
Bol geprobeerd moeten hebben met behulp van chocoladerepen
en slagroomtaartjes iets aan zijn magerte te doen? Nee, want het
hoorde bij zijn bevolkingsgroep de Dinka. Dinka zijn over het algemeen zeer groot, smal en uitgerust met lange ledematen. Bol’s
ouders maten over de 2 meter, zijn opa zelfs 2 meter 39. Reuzengroei en extreem slanke lichaamsbouw zijn het resultaat van een
in Soedan wijdverbreide genetische dispositie. Muresan daarentegen werd een reus door een groeistoornis.

Gelijkheid ten dienste
			van racisme
Als wij lichamelijk daadwerkelijk allemaal
gelijk zijn, zijn diegene die afwijken van de
norm automatisch zelf schuldig. Men kan hun
alle negatieve “ras-eigenschappen” (luiheid,
zwakke wil) toedichten, zonder zich manifest
te bedienen van racistische terminologie. Wie
het BMI als selectiemiddel benut, hanteert
dus steeds enkel ‘blanke’ opvattingen, omdat
gelijkheid een democratische verworvenheid
is. Maar juridische gelijkheid betekend niet
dat alle mensen identiek zijn, maar zou idealiter zonder angst verscheidenheid van mensen mogelijk moeten maken.
Hierop betrekking hebbend wees Ernst
Mayr (1904 – 2005) op het misverstand dat
ontstaat als men democratie zo interpreteert
als “ niet alleen bedoeld als gelijkheid voor
de Wet, maar ook de wezenlijke identiteit in
elke relatie. Dat komt tot uitdrukking in de
bewering, dat ‘alle mensen gelijk geschapen
zouden zijn’, hetgeen heel wat anders is als
de vaststelling ‘Alle mensen hebben gelijke
rechten en zijn voor de Wet gelijk’. Iedereen
die overtuigd is van de genetische uniciteit
van het individu, onderschrijft daarmee tegelijkertijd de slotsom dat er geen twee individuen bestaan, die gelijk geschapen zijn.“23

Samoanen niet geschikt
		
om te vliegen
De Polynesiërs zijn een goed voorbeeld
voor racistische discriminatie d.m.v. BMI7: Ze
kunnen weliswaar niets doen aan hun efficiënte stofwisseling, maar worden op grond
van de hieruit resulterende massieve lijven
benadeeld. Zo heeft de enige luchtvaartmaatschappij van de eilandenstaat Samoa
recentelijk hun tarieven gewijzigd en berekenen voortaan hun ticketprijzen uitsluitend
naar het lichaamsgewicht van de passagiers.
De luchtvaartmaatschappij noemt zichzelf
‘fair’ en ‘tegen discriminatie’; per slot van rekening is een kilo een kilo.18
De pers loofde echter dit system, omdat het
een bijdrage zou leveren aan het “letten op
gewicht” van de eilandbewoners. Samoa-Air
beweerde met stellige schijnheiligheid, alleen
maar een opvoedkundige maatregel te treffen. Zo werden de Polynesiërs door Europese journalisten eenvoudigweg tot ongedisciplineerd en onmondig verklaart. “Een bewijs”
is snel gevonden: Men liet op de Duitse TV
een diabetische Samoaanse zien, die bekende hamburgers te eten. Koloniale arrogantie
staat vandaag de dag als ‘globale verantwoording’ nog hoog genoteerd.
Afvalprogramma’s zullen de Samoanen op
termijn nog dikker maken, daar hun stofwisseling door de hongerperiodes zal leren nog
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effectiever te gaan werken. De stelling dat
zij hun lichaamsgewicht beetje bij beetje zelf
kunnen beïnvloeden is een cynische. Men
zou de regelmatige voedselverzorging tegen
moeten gaan, en Samoa los koppelen van de
“boze” civiele wereld, om terug te keren naar
de leefomstandigheden waaraan de stofwis-

Luchtvaartheld
De vliegenier Charles Lindbergh geld onder de Nationaalsocialisten als een bijzonder
goed gelukt exemplaar van het
“Noorse ras”. Helemaal toevallig
was hij ook een Nazisympathiesant. In 1938 kreeg hij van Herman Göring het Grootkruis van
de Duitse Adelaars Orde.
Een man helemaal naar de
smaak van de WHO. Zijn BMI lag
tijdens zijn leven nog juist binnen de normen of aan de grens
van ‘overgewicht’. Hij dankte zijn
lichaamsbouw, net als alle andere mensen, aan zijn afkomst.

seling van de bewoners zich in de loop der
jaren heeft aangepast. De gevolgen van zulke “gewichtsmaatregel” zou talrijke hongerdoden zijn en het bankroet voor Samoa-Air
betekenen.

Slecht erfgoed?
Met hun slankheids waan schermen de
WHO gezondheidsexperts onophoudelijk,
bewust of onbewust, met de eugenetische
degeneratie-mythe. Zij veronderstellen dat
alle etnische volkeren, ja alle mensen die een
ongunstig BMI hebben, miserabel erfgoed
verspreiden. Deze waardering van erfelijk
kenmerken diende destijds als wetenschappelijke rechtvaardiging om al het minderwaardige uit het ‘Volks-lichaam’ te verwijderen.37, 20
Tegenwoordig zwelgen de gezondheidspolitici graag in fantasievolle algemeenheden
en eisen de ‘ontvetting’ van de hele planeet,
zeg maar het ‘wereld-volks-lichaam’. De taal
heeft zich gewijzigd, de denkwijze niet.
In de natuur zelf is er geen goed of slecht
erfgoed maar enkel variaties. Deze variaties
binnen de soort verzekeren hun van het voortbestaan. Wat onder heersende omstandigheden nadelig is, word bij gewijzigde omstan-

digheden opeens van beslissend voordeel.
Zou de wereldvoedselproductie plotseling
drastisch dalen ten gevolge van een ecologische-veganistische revolutie, dan zouden
de Polynesiërs op basis van hun lichamelijke
gesteldheid verreweg betere overlevingskansen hebben dan de Afrikaanse Dinka of de
“Noorse ariërs”.
Vele genetische disposities hebben zowel
individueel voordeel als individueel nadeel.
Mensen met een erfelijk bepaalde hoge
cholestorolspiegel (familiaire Hypercholestorolämie) overlijden weliswaar vaker dan
normaal aan hartinfarcten, maar worden daar
tegenover zelden getroffen door infecties.
Tot ongeveer 1920 hadden zij een hogere
levensverwachting dan gemiddeld.32 Met de
komst van de centrale drinkwatervoorziening
en de aanleg van het rioleringssysteem konden epidemieën en infectieziektes met succes bestreden worden.1 Nu was het een geen
voordeel meer om een hoge cholestorolspiegel te hebben. Nu nog hoeven mensen met
Hypercholestorolämie niet te vrezen voor
een komende epidemie.
Is de lactose-intolerantie van vele Afrikanen, Zuid-Amerikanen en Aziaten een erfelijkheidsfout? Of is het omgekeerde waar dat
de mogelijkheid om melksuiker te verteren
een erfelijkheidsfout is? Per slot van rekening
waren oorspronkelijk alle mensen lactose-intolerant, en vele voedingsgoeroes beweren
daadwerkelijk dat de melkconsumptie een
degeneratie verschijnsel is. Hoe moet men
de alcohol intolerantie van Aziaten dan beoordelen? Geheelonthouders beschouwen
de Aziaten waar mogelijk als een hogere ontwikkelde soort, terwijl zuipschuiten ze bij een
drinkwedstrijd voor onbekwaam houden.
Niet altijd is de lichaamsbouw van een
groep zo kenmerkend als bij de Dinka of Khoi
Khoi. Meestal biedt een habitat plaats aan
meerdere lichaamsbouw-types. In principe
zijn er twee: de leptosomen en de pyknici. De
leptosomen zijn de magere looptypes. Deze
komen ook nauwelijks aan wanneer zij veel
eten. Onder stress en bij diëten verliezen
ze gewicht. Keniaanse nomadenvolken zijn
hiervan typische voorbeelden: ze begeleiden
hun kuddes te voet en behoren daardoor tot
de beste duur-lopers ter wereld.
De pyknici zijn corpulent en komen onder stress of diëten juist aan. Ze hebben
minder uithoudingsvermogen als de lopers,
maar kunnen veel meer kracht ontwikkelen
als deze. Deze worstelaarstypes zijn van
voordeel voor de gevestigde boeren. Overdag moeten deze mensen over veel kracht
kunnen beschikken, maar rennen hoeven
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ze niet. Voor hun zijn de speklaagjes, die bij
de lopers hinderlijk zouden zijn, een groot
voordeel: ze isoleren bij koude en bieden
bescherming tegen verwondingen. In onze
maatschappij zijn beide groepen evenredig
vertegenwoordigt. Maar toch voldoen alleen
de leptosomen aan het Noorse ideaal. Alleen
zij kunnen een ideale BMI laten zien.

Racistische Blauwdrukken
Men begrijpt de verbeten wereldoorlog
tegen het overgewicht als men de eugenetische en racistische drijfveren, die hun motiveren, bekijkt. Deze patronen worden ook
nadat van zulks afstand genomen wordt, als
“blauwdrukken” verder verspreid, zonder dat
de deelnemers hier per se weet van hebben.
Dat de toenmalige antropologie zich bezig
hield met mensenrassen, was voor de koloniale politiek een gelukkig toeval, want door
het opnemen van de lichaamsmaten kon
men de superioriteit van de Europeanen bewijzen. Wie niet voldeed aan de lichaamsnormen van de bezetter, was minderwaardig. In
de koloniën werden ‘de wilden’ daarom naar
eigen goeddunken als slaaf behandeld. In
noodgevallen werden de hersens gewogen
en te licht bevonden. Daarmee werd de legitimiteit gecreëerd om hele volkeren te deporteren, als slaaf te behandelen of om uit
te roeien.
Daar de aanhangers van het ‘Inzicht in de
geestelijke vooruitgang’ zichzelf zagen als
representanten op het hoogste niveau, voelden zij zich als verheven boven de rest van
de mensheid. Zij voelden zich verbonden
met Aristoteles en zijn “Scala naturae”, dat
alle levende wezens indeelde naar de graad
van hun perfectie. In het streven ook de mensen in zulk scala te ramen, werden de als primitief geziene zwarten kortweg als “missing
link” tussen apen en mensen verklaard.22
Dit “inzicht” verhief het antieke schoonheidsideaal tot maat bij de classificatie van
mensen. Piëteit voegde een sterk emotioneel element toe door het antieke schoonheidsideaal te verbinden met het lijdende -en
wegkwijnende beeld van Christus. Bijgevolg
werd slankheid ook een symbool van een
godvruchtig leven. Alle Europese racisten
“hielden vast aan een bepaald schoonheidsideaal - blank en klassiek; ze hielden vast aan
de goede eigenschappen van de middenklasse, deugdzame arbeid, matiging, eergevoel en zij geloofden dat dit tot uiting kwam
in het uiterlijk”, zo resumeert de historicus
George L. Mosse (1918 – 1999)24

De wereldweide mobilisatie tegen alles
wat niet aan de maat van het “gezonde BMI”
voldoet, komt simpelweg voort uit de esthetische voorkeur voor een bepaalde lichaamsvorm, waaraan deugdzame eigenschappen
verbonden worden. In landen zonder protestantisme signatuur, worden de uitgemergelde
modemodellen allerminst met schoonheid of
deugdzaamheid geassocieerd.

Racisme

In ethisch keurslijf
De afkeer tegen elke vorm van bedrijfsmatige handelingen stamt uit de protestantse
arbeidsethiek. Men meende het aan de “minderwaardige rassen” aan te kunnen zien, dat
ze deze ethiek op grond van hun vermeende

Dikke katholieken,
dunne protestanten
In de tijden van de secularisatie verloor Het Geloof aan
betekenis voor het algemeen geluksgevoel. Vandaag de
dag worden de protestanten vaak bestempeld als ‘dichter
bij het leven staand’ dan de katholieken. Dat ligt o.a daar
aan, dat de moderne wereld meer door de protestantse
ethiek dan door de katholieke beïnvloed werd. Dit wezenlijk onderscheid zit hem in de houding ten opzichte van de
levensvreugde, door “gelovigen” ook wel zonde genoemd.
In 1988 liep er een serie op de (Duitse) ARD “O Gott, Herr
Pfarrer” met een evangelische pastoor. Die werd gespeeld
door de magere acteur Robert Atzorn, zijn vrouw werd gespeeld door de pezige Maren Kroymann. Bijna gelijktijdig
zond de ZDF de zeer succesvolle serie “Mit Leib und Seele” uit, waarin de geliefde volksacteur Günther Strack een
katholieke priester speelde. Strack was een buitengewoon
omvangrijke man, wiens dronken-uitspraak “Man gönnt sich
ja sonst nichts”, bij menigeen nog vooraan in het geheugen
zal zitten.
Ook tegenwoordig
nog worden katholieke priesters meestal
gespeeld door zeer
dikke acteurs zoals
Ottfried Fischer die
“Pfarrer Braun” voorstelt. Strack en Fischer koketteren in
hun rol steeds met de
zonde en geven met
een knipoogje te verstaan dat alles niet
half zo erg is. Weliswaar leeft men in celibaat, maar eten en
drinken zijn toch nog
de mooiere zonden.
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Terug naar de Work-out
Arno Brekers sculptuur “der Sieger” uit 1939 zou als
perfect figuur prima passen in menige fitness studio. Bij
hun actuele reclame-slogans zoals “Je moet het eenvoudigweg willen”, is het moeilijk niet aan Leni Riefenstahls
“Triumph des Willens” te denken.
In de “Bauer-Fischer-Lenz” heet het in 1936: “De Noorse mens (…) overtreft alle andere rassen aan wilskracht
en zorg voor de toekomst.” Niet alleen dat: “onder sportlieden is het slanke Noorse type onevenredig vertegenwoordigd (….) In de sport en in militaire kringen komt
de ‘houding’ ten opzichte van de Noorse mens, de ingehouden energie, d.w.z. de prestatiemogelijkheden, tot
uitdrukking.3
Het is schrikbarend te zien dat een maatschappij die
voorgeeft racisme en fascisme te bestrijden, het lukt om
de oude racistische leuzen ongehinderd aan jonge mensen als ideaal mee te geven op hun levensweg.

valse proporties zich niet eigen konden maken. Door hun laagheid en luiheid droegen zij
bij aan de degeneratie van het voorbeeldige
“Arische ras”.
De protestanten brachten een mechanisme op gang dat het racisme tot op de dag
van vandaag voortstuwt, en ook de omgang
met dikken bepaald. Dit mechanisme heeft
Max Weber (1864 - 1920) in zijn beroemde
studie “De protestantse ethiek en de ‘geest’
van het Kapitalisme”36 opgehelderd: Terwijl
de katholieken de goddelijke genade kunnen
verkrijgen door goede daden te verrichten en
een oprechte biecht, maakt het protestantisme de allesomvattende genade afhankelijk
van concrete daden van de mens. Daaruit
ontwikkelde zich de Bestemmingsleer van de
gereformeerde kerk, die zegt, dat God onafhankelijk van verdiensten of schulden vooraf
al heeft beschikt over eeuwige zaligheid of
eeuwige verdoemenis voor ieder individueel
mens. Deze leer had fatale gevolgen: Terwijl
de katholieken zich door tussenkomst van
“moedertje kerk” konden bevrijden van hun
angst voor de zondeval door een deal temaken met Onze Lieve Heer (biechten, aflaat),
bevond zich het protestantse individu onder
permanente druk.
Het is vandaag de dag zelfs voor protestanten moeilijk te begrijpen dat de toenmalige
Calvinisten, Piëtisten, Puriteinen daadwerkelijk met de hand op de borst geloofden, dat
God al op voorhand hun vonnis al geveld
had. Zij voelden zich in voor –en tegenspoed
aan Gods genade overgeleverd, ook al drukten zij dit positief uit.

In alle naïviteit kon men nu de logische
consequentie trekken uit zulk geloof; dat was
er een van fatalisme en lethargie. Maar dat
zulk geloof noodzakelijkerwijs tot hektische
bedrijfsvoering en niet aflatende druk voert,
word pas duidelijk, als men zich voorstelt hoe
men het resultaat van een belangrijke test,
een gerechtelijk vonnis, tegemoet zal zien.
Men is nerveus, men wil iets doen, loopt
heen en weer, men probeert wellicht van de
gezichtsuitdrukking van de rechtsdienaars af
te lezen hoe het oordeel zal gaan luiden etc..
De toenmalige protestanten deden niets
anders: Ze werden in de waarste zin van het
woord zakelijk en zochten overal naar tekenen van hun uitverkorenheid. Rijkdom gold
voor hun, net als in het oude testament, als
het zekerste bewijs. Armoe daarentegen was
een bewijs voor verdoemenis. De rijkdommen die zich ophoopten, mochten niet voor
eigen welbevinden en bevrediging van lijflijke genoegens dienen, want vergiffenis was
zo goed als afgeschaft. Rijkdom en welstand
golden nu eenmaal ter eer en meerdere glorie Gods. De magere asceet met een reusachtig vermogen werd tot ideaalbeeld van de
uitverkorenen.
Pas nadat de protestantse deugden zoals
vlijt, discipline en het afzien van genoegens,
onder de bevolking gemeengoed was geworden, kon het kapitalisme een grote vlucht
nemen. De dwangmatige instelling van de
protestanten ten aanzien van productie, bezit
en rijkdom, was een uitstekende rechtvaardiging naar uitbuiting van ieder volk, die zulke
“deugden” niet bezat. De haat ten aanzien
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van zulke volkeren en individuen toont de
afgunst op zulke veronderstelde losbandigheid, op genoegens gerichte, en immorele
levenswijze.
De schijnbaar paradoxale logica van hun
ethiek: Men kan niets doen, daarom mag
men niet verzaken! Dit aspect is met betrekking tot discriminatie van mensen met overgewicht erg belangrijk. Het gaat er bij deze
logica niet om, dat diegene die oproepen om
tot actie over te gaan resultaat hebben, d.w.z.
tot afslanken leid; het gaat er uiteindelijk daar
om, alles te verhinderen, wat met gemakzucht te maken kan hebben. Daarom wordt
de opmerking, dat er geen zekere afvalmethode bestaat, zo stellig ontkend. Wie dik is,
zou zich minstens de moeite getroosten, om
dun te worden, om niet voor luie klaploper
aangezien te worden. Als hij op grond van
deze inspanningen nog dikker word, zou hij
in ieder geval door het stof zijn gegaan. De
grootste zonde is het daarentegen om met
het eigen lijf tevreden te zijn.
Zulke werkelijk genadeloze ethiek bewerkstelligt, dat tegenwoordig ook de mageren
zich niet lekker in hun vel voelen en dit tot
onderwerp maken van niet aflatende fit-

ness arbeid. Daar lichamelijke arbeid in de
welvaartsmaatschappij steeds minder gewaardeerd word, gelden de eisen van de arbeidsethiek nu in toenemende mate voor de
vrijetijdsbesteding.

Epidemie des Puritanismus
Houdt men het mechanisme van de protestantse ethiek voor ogen, dan verstaat men
ook beter, waarom Adipositas Epidemie het
hevigst schijnt te woeden. Want deze epidemie is in werkelijkheid het resultaat van
het diep verankerde puristische in Amerika. Zoals de sociaalpsycholoog Christian S.
Crandall (Universiteit Kansas) aangetoond
heeft, zijn de dikken in Amerika tegenwoordig
slachtoffer van “Symbolisch Racisme”. Daar
men hen ervan verdenkt dat zij zich, net als
de zwarten, ook niet aan de puristische deugden kunnen houden, strekt het haatgevoel
tegenover de zwarten zich nu ook uit op de
“diklijvigen”.19
Sinds de wettelijk vastgelegde gelijkstelling kunnen de vooroordelen die in Amerika
golden voor de zwarten, niet meer zo onverbloemd geuit worden als voorheen. Daarom

Aesculaap staat de dikken naar de keel
Wat er hier uit ziet als een karikatuur uit een voorlichtingsfolder met als thema diklijvigheid & klimaatsverandering, stamt origineel uit het Derde Rijk. Het
was oorspronkelijk een oprui karikatuur uit “Stürmer”
1943, getiteld “Joodse wereld samenzwering”. Hier
werden maar een paar symbolen verwisseld: In het
origineel staan in plaats van gebraden haan, friet en
coca-cola, naast de Davidster het symbool van de
vrijmetselarij alsook de hamer en sikkel voor het communisme. In plaats van mes en vork hield het slachtoffer in zijn rechterhand een staf met het lustsymbool
en in zijn linkerhand een zweep. Op de borst prijkt het
dollarteken.
De strijd tegen de vetlijvigheid was een persoonlijke aangelegenheid van rijkskanselier Hitler: “Vetlijvigheid was hem een gruwel; in augustus 1940 initieerde hij samen met Reinhard Heydrich, chef van de
Sicherheitsdienst, een campagne om vetlijvigheid in
de SS te bestrijden. Hij wilde zijn Waffen-SS-Männer”
vegetariër maken.27 Adipositas door instinctmatig
eten was alleen voor gedegenereerde volkeren. Zo
werd het cliché van vette, gierige, volgevreten Joden
met bolle gezichten als propagandistisch stereotype,
om haat aan te wakkeren. Deze afbeelding word getoond door het TV programma “Duitslands biggest
looser”: 1943 waren het nog de Joden.

Wij vreten ons dood met mes en vork!
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richt zich de afkeer nu bij voorkeur tegen
personen die men met nog met een zuiver
geweten dezelfde negatieve eigenschappen
toe kan dichten. Crandall wist aan te tonen
dat de ‘instellingen tegen het overgewicht’ in
hun felheid eenzelfde niveau van racisme bereiken als in 1940 het geval was.10
Het merendeel van de onderzoeksresultaten maken het aannemelijk”, aldus Crandall,
“dat dik zijn” met een breed spectrum negatieve karaktereigenschappen verbonden
is. Vette mensen gelden als onaantrekkelijk
(…), onesthetisch (…), moreel en emotio-

Frustratie
Om de wetenschap in beweging te houden, mogen de
mensen geen seconde lang goed in hun vel zitten. Daarom werden dikkeren door de media net zo lang gestigmatiseerd, dat ze uit louter frustratie gingen vreten. Aan de Yale
Universiteit liet men dunne en mollige vrouwen video’s bekijken en bood hun daarbij snacks aan. Het handelde om
filmpjes of filmfragmenten van TV of Bioscoop, waarin dikkere mensen op vernederende wijze getoond worden.
De mollige deelneemsters aan de test, die dat stigmatiserende materiaal aanschouwden, aten driemaal zoveel als in
de controlegroep, waar men video’s met neutrale inhoud te
zien kreeg.35 Dat zegt weliswaar niets over de calorieën balans op lange termijn, maar bied voedingstherapeuten weer
een interessante mogelijkheid, hun beoogde klanten nog
verder te treiteren. Nu kunnen ze hun klandizie ook nog
”frustratie-eten”verwijten en hun net zo lang ontmoedigen,
tot zij bereid zijn, deel te nemen aan een “frustratietherapie”.

neel gestoord (…), van hun seksualiteit vervreemd (…). Hun artsen omschrijven hen als
‘niet wilskrachtig’ (…) en hun naaste omgeving kenmerkt hen als onsympathiek (…)”10
Ook de gevolgen van negatieve kwalificaties
zijn goed onderzocht en het omvat hele sociale omgeving: “Vette mensen worden door
magere mensen, medische personeel, werkgevers, vrienden, potentiële partners, hun
ouders en zelfs door zichzelf belasterd.” 10; 28

Europa sluit aan
De stigmatisering van weldoorvoeden is
in de Europese moederlanden van het protestantisme en dus ook in Duitsland intussen
net zo wijdverbreid als in Amerika.11 De afdeling voor Psychosomatische Medicijnen en
Psychotherapie van de universiteit Tübingen
legde tijdens een studie 127 personeelschefs
(56 % vrouwen) foto’s voor van sollicitanten
met gelijke kwalificatie. De personeelchefs

waren gemiddeld 17 jaar in hun beroep werkzaam, aldus ervaren mensen. Zij moesten
aan de hand van foto’s spontaan beslissen
welke sollicitanten zij in géén geval een aanstelling zouden geven; verder moesten zij
bepalen voor wat voor soort baan de sollicitanten in aanmerking kwamen en moesten zij
geschikte personen uitzoeken voor hogere
functies.
De resultaten bevestigen wat Amerikaanse
studies al decennialang bewijzen: een systematische benadeling van pyknici. De testdeelnemers dichtten corpulente sollicitanten
beroepen met een laag niveau toe. Bij de
vraag welke persoon in geen geval aangenomen zou worden, werden dikke vrouwen het
meest en slanke vrouwen het minste uitgekozen. Het lichaamsgewicht was de factor die
het onderscheidend bepaalde. Klaarblijkelijk
zijn de vakkrachten bij personeelszaken gevoelig geworden bij de gelijkberechtiging van
man en vrouw. Daarom verhalen ze nu de
schade op de dikken. Bijvoorbeeld vrouwen
met een moederfiguur.14
Bij de oude Grieken was het vanzelfsprekend, dat slaven geen burgerrechten hadden.
Dit hoefde geen uitdrukkelijke betoon. Lange
tijd was het in Europa en Amerika vanzelfsprekend dat zwarten tot een minderwaardig
ras behoorden. Wat vandaag als discriminatie betiteld word, werd door de meeste mensen uit het verleden nooit als een probleem
ervaren. De racisten hadden geen gevoel
voor onrecht. Het verhoud zich tegenwoordig
precies eender ten opzichte van mensen met
overgewicht. Hun discriminatie valt alleen
nauwelijks op omdat het tegenwoordig alom,
vanzelfsprekend en institutioneel verankert
is. Steeds als de gelegenheid zich voordoet,
word er gebruik gemaakt van het aanbod hun
een schop onder hun kont te geven.

Brave new World
Voor gediscrimineerde groepen werd het bijzonder ongemoedelijk, toen hun toegeschreven
onveranderlijke kenmerken geduid werden. De
heersende macht leid hier het morele recht af
om hun slachtoffers nog sterker te koeioneren
en als het moet uit te roeien. Zwarten gelden
als constitutioneel dom, door lusten gedreven
en lui. Maar dat betekend niet dat ze daardoor
uit mochten rusten; ze werden veeleer precies
daarom bijzonder hard aangepakt. Naar men zei
deugden ze niet voor iets hogers, daarom des te
beter voor nederige arbeid, voor de slavernij.16
Het antisemitisme liet nog lange tijd de mogelijkheid voor een assimilatie door conversie
open. Zodra echter de aan de Joden toege-
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Even Voorstellen: EU.L.E. e.V., aangenaam..
Wat betekend EU.L.E.?
Europäisches Institut für Lebensmittel– und Ernährungswissenschaften e.V., al zo Europees Instituut voor levensmiddelen en Voedingswetenschappen.
EU.L.E. is de afkorting van de duitse naam en betekend tegelijk “uil”. “Uilenspiegel” is een afspiegeling
van Der EU.L.E.N-SPIEGEL (Wetenschappelijke informatievoorziening door het Europese Instituut voor Levensmiddelen –en Voedingswetenschappen) en geeft
met een knipoogje de stand van zaken weer.
Wat zijn de taken?
Das EU.L.E. e.V. analyseert de overvloed aan informatie en elkaar tegenstrijdige aanbevelingen over levensmiddelen en voeding en maakt die publiekelijk
toegankelijk. Voor dit uitputtend werk is een omvangrijke bronnenstudie noodzakelijk. Vaak moeten daarbij eigen, liefdevol gemaakte voorstellingen van zaken,
terug genomen worden.
Wat is das EU.L.E. e.V.?
Das EU.L.E. e.V. is een Vereniging tot nut van het algemeen; Een samengaan van humane artsen en dierenartsen, biologen, levensmiddelenchemici en- technologen,
sociologen, natuurkundigen en voedingswetenschappers. Onze experts treft u aan onder: euleev.de
Waneer werd het Instituut opgericht?
Het stichtingsjaar is 1994 en vond plaats bij gelegenheid van het verschijnen van ons boek “Prost Mahlzeit!
Krank durch gesunde Ernährung”, dat later o.a. in het
Nederlands verscheen onder de titel “Eet smakelijk”.
Wij leggen hierin klassieke en alternatieve voorstellingen m.b.t. menselijke consumptie op de testbank, en
ontwikkelen een concept voor menselijke eetluststuring.
Dit verklaard waarom de voedingsadviezen met hun afysiologische concepten schipbreuk lijden en ook in de
toekomst vaak zullen stranden.
Waarom werd het instituut opgericht?
In de negentigerjaren ageerde de levensmiddelenwetenschap als sprookjesvertellers, die de consument romantische onzin over productie en producten vertelden.
De high-tech inhoud van zakjes soep was zogenaamd
door oma “met de pollepel geoogst”, . In werkelijkheid
verzon de Industrie in hun laboratoria aldoor nieuwe
kunstgrepen, om de consument steeds dubieuzere producten in hun maag te kunnen splitsen. Zogenaamde
“Voedingsdeskundigen” probeerden met vreemde adviezen hun de loef af te steken, waaronder het hersenspinsel, dat men het lichaam met een kan koffie niet alleen water toedient, maar ook vocht zou onttrekken?

Dit alles gebeurde met welwillende medewerking
van de media, die de consument niet onnodig ongerust wilde berichten over geknoei met levensmiddelen.
De pers gedroeg zich als spreekbuis voor de agrarische lobby, levensmiddelenwetenschap en de medische wereld. Intussen domineren in de gezondheids,
voedings- en milieuredacties de aanhangers van de
NGO’s, die vandaaruit hun campagnes lanceren – zonder overigens het waarheidsgehalte van de berichtgeving op een hoger peil te brengen. Daarom moest de
organisatie van de EU.L.E. e.V. van koers veranderen:
Tegenwoordig volstaat het niet langer de communiqués
van de landbouwwetenschap, de Levensmiddelenindustrie en de Voedingsdeskundigen op de testbank te
leggen, hetzelfde geld immers ook voor de NGO’s. En
wat al vaak genoeg gebleken is, ligt de waarheid niet in
het midden, maar totaal ergens anders.
Wat is de EU.L.E.N-SPIEGEL ?
Sinds 1995 geeft das EU.L.E. e.V. het tijdschrift
EU.L.E.N-SPIEGEL uit. Het begon als voordracht die
de consument een blik gaf in de actuele, maar voor hun
meestal gesloten databank inzake voedingsvraagstukken. Daar op het Internet ondertussen knipsels uit de
vaktijdschriften te zien zijn, en de niet aflatende stroom
van Studies intussen in een woeste vloed verandert is,
biedt de EU.L.E.N-SPIEGEL tegenwoordig vooral een
blik in de dieptes van de onderwerpen – daarheen,
waar de media niet heen willen of kunnen kijken.
Gedachten, stellingen en conclusies uit EU.L.E.NSPIEGELS worden vaak pas na een “incubatietijd” van
ongeveer 10 jaar bewaarheid. Geleidelijkaan word dan
veel hiervan “leidend”, wat ten tijde van verschijning
nog met verontwaardiging opzij geschoven werd.
Men vind ons vakblad niet alleen in duitse universiteitsbibliotheken, maar ook op de Universiteit van Wenen
(Farmacie), de ETH Zürich of de Universiteit van Helsinki.
Hoe word das EU.L.E. gefinancierd?
Das EU.L.E. e.V. financiert zichzelf door bijdragen
uit lidmaatschappen of begunstigers, door de verkoop
van EU.L.E.N-SPIEGELS en uit donaties. Een aanzienlijk deel van het werk gebeurd op basis van vrijwilligerswerk. Daarom verschijnen de Uitgaven met onregelmatig tussenposes. Ze zijn vrij van advertenties en
reclame.
Wie is voor de Nederlandstalige uitgave verantwoordelijk?
De eindredactie is in handen van Piet van Veghel,
emailadres: opgericht2014@gmail.com
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schreven eigenschappen tot onveranderbare
kenmerken verklaard werden, was er geen ontsnappen meer aan. De Wetten van Neurenberg
bezegelde het noodlot van zelfs diegene, die
zich nooit Jood gevoeld hadden.
De strijd tegen Adipositas biedt de gediscrimineerden tot nu toe nog de mogelijkheid tot
assimilatie door afslanken in het vooruitzicht.
Officieel worden hun vermeende negatieve eigenschappen nog niet als vaststaand gedefinieerd, maar worden nog voor veranderbaar gehouden. Als het bekend zou worden dat gewicht
en vet percentage van het menselijk lichaam
hoofdzakelijk erfelijk bepaald zijn, dan zouden
getroffenen dat weliswaar als een opluchting ervaren, omdat alle aansporingen zinloos zijn. Ze
zouden mogelijkerwijs te vroeg gejuicht hebben,
want de gezondheidspolitiek zou dan een eugenetische oplossing van het probleem kunnen
gaan zoeken.
Met de genetische aanleg voor corpulentie
zouden ook de gezondheidsrisico’s, met de hiermee gepaard gaande maatschappelijke kosten,
als onvermijdbaar gedefinieerd worden. De degeneratie van het “wereld-volks-lichaam” zou
dan tegenmaatregelen vergen, die niet langer
enkel het overgewicht bestrijden, maar de mensen met overgewicht zelf opruimen. Mensen met
aanleg voor corpulentie kunnen bijvoorbeeld
ook dan tot sterilisatie gedwongen worden, als
zij (nog) geen overgewicht ontwikkeld hebben.
In dit licht kan men bijna blij zijn, dat er grote
economische interesse bestaat, om de dikkerts
dikker te maken en hun vertwijfeling in vette
winst om te zetten. Momenteel is het streven
naar uitbuiting nog groter als het “uitroeien”.

Tegen de wind in gepiest.
Het BMI is een maatschappelijk stigma dat
individuen met “verkeerde” lichaamsmaten
opgeplakt word. Hoe hoger het BMI, hoe groter
de stigmatisering. De Amerikaanse sociologe
Erving Goffman (1922-1982) benoemd in zijn
scherpzinnig werk over de “Technieken voor
het verwerken van beschadigde identiteit”,
drie verschillende types stigma: Eerstens zijn
er de afschuwelijke tekortkomingen van het
lijf- de verschillende fysieke afwijkingen. Vervolgens zijn er de individuele karakterfouten
(…) Ten slotte zijn er de phylogenetische stigma’s ten aanzien van ras, natie en geloof.”15
Past men dit toe op mensen met overgewicht, dan valt op, dat hun daadwerkelijk alle
drie de types stigma opgeplakt worden; dikkeren gelden ten eerste als fysiek gedeformeerd, ten tweede worden hun karakterfouten
zoals bijvoorbeeld ‘een zwakke wil’ verweten,
en ten derde worden zij slachtoffer van racistische discriminatie. Deze verwijten treffen ook kleurlingen en Joden in gelijkermate.
Zoals eerder aangegeven in de samenhang met het symbolisch racisme, heeft het
(te hoge) lichaamsgewicht tegenwoordig
de functie van uitlaadklep: de mensen met
overgewicht nemen een groot deel van het
maatschappelijk ressentiment op zich, dat
sinds het officieel verboden en strafrechtelijk vervolgbaar verklaren van racisme,
antisemitisme en seksisme etc. in de hoofden van de mensen rondwaart. In de Angelsaksische landen was dit ressentiment
hoofdzakelijk tegen kleurlingen gericht; in
Duitsland en Frankrijk richtte het zich in de
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Hierbij beslist de constitutie (lichaamsbouw) over een lange
termijn ontwikkeling. Hier de representatieve gegevens voor de
Duitse mannelijke bevolking. Voor
pyknici is een BMI van 30 en hoger vanaf zijn 40ste geboortedag
volkomen normaal. De BMI schaal
van 20 tot 25 past alleen voor 18
jarigen. Deze norm betekend een
discriminatie van veel mensen op
grond van hun biologisch bepaalde lichaamsbouw en een discriminatie op grond van hun leeftijd.
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De calorieëntoevoer volgt biologische wetmatigheden
Het maximum aan calorieëntoevoer
word tegen het einde van de puberteit bereikt, om dan allengs af te zakken. Hierbij is het onderscheid tussen mannen en vrouwen aanzienlijk.
De gegevens stammen uit de statistieken van het Amerikaanse ‘National
Center for Health Statistics’.
Uit de onderzoeken van Holle Greil
is bekend, dat de calorieëntoevoer
bovendien wezenlijk van lichaamsbouw afhangt. Pyknische types - dus
de goed geïsoleerde dikkeren - eten
beduidend minder als de mageren
(leptomorfen).

kcal/per dag

3500

Calorieënopname
gedurende het leven

3000

Mannen

naar G.A. Bray

2500
2000
1500

Vrouwen

1000

Jaren
0

eerste plaats tegen Joden.24 Van daaruit is
het te begrijpen hoe het stigmatiserend patroon voor Joden, kleurlingen en mensen
met overgewicht, zo veel op elkaar lijken.

Slechte kaarten
De rol van mensen met overgewicht als
universele doelwitten van het algemene ressentiment, verhindert dat slachtoffers in het
geweer kunnen komen tegen hun discriminatie. Dit word meteen duidelijk als men de
desbetreffende wetten hierop nakijkt. Dat er
grote benadelingen op grond van lichaamsgewicht bestaan, is namelijk nog niet tot de
meeste juristen doorgedrongen.
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In hetzelfde jaar dat de WHO-Charta
(2006) tot bestrijding van Adipositas het licht
liet zien, trad in de Bondsrepubliek de Wet op
de Gelijke Behandeling in werking. Sindsdien
heerst grote bedrijvigheid bij het meldpunt
discriminatie in Duitsland, en de overheden
laten niet na om met groots opgezette acties,
á la de Diversometer in Berlijn, belastinggeld
over de balk te smijten. Allerdings word er
nergens gewag gemaakt van discriminatie op
grond van gewicht of erfelijke aanleg.
In artikel 3, lid 3 van de Grondwet staat:
“Niemand mag op grond van geslacht, afkomst, ras, taal, vaderland en land van herkomst, zijn geloof, zijn religie of politieke levensbeschouwing, benadeeld of bevoorrecht

Het vetpercentage verandert met de jaren….
...en niet door de voeding. Of geloofd iemand dat zuigelingen door gebrek aan voldoende beweging vervet
geboren worden? Is de daling van het
vetpercentage bij wat oudere kinderen
met bijna 50% een gevolg van “bewuste voeding” in de kindertijd? Waarom laten zoetigheden en pizza’s geen
sporen na?
Het vetpercentage van iemand is
afhankelijk van leeftijd, van geslacht
(vrouwen hebben een hoger vet percentage) en heel essentieel van lichaamsbouw. De beoordeling van
mensen op hun vet percentage is op
meerdere opzichten discriminatie..
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worden. Niemand mag wegens zijn handicap
benadeeld worden.” De Wet op de Gelijke
Behandeling voert in principe alleen maar nader uit, wat al in Artkel 3 van de Grondwet
staat. In de Wet op de Gelijke Behandeling is
helaas alleen de leeftijd toegevoegd. Zouden
deze wetten verdere gevallen van discriminatie willen dekken dan zou bij de opsomming
woorden moeten staan als “in het bijzonder”
of “bijvoorbeeld”. Zulke formulering is volledig
dekkend.
In het algemeen ontbreekt in de betreffende
wetten de directe verwijzing naar lichamelijke
eigenschappen zoals huidskleur en grootte
o.a. Deze eigenschappen zijn enkel afgeleiden van het begrip ras, geslacht, handicap of
ziekte. Discriminatie die gekoppeld word aan
uiterlijke kenmerken, dus plaats vinden omdat bepaalde personen er “anders” uit zien,
zou derhalve onder minstens een van deze
begrippen moeten vallen. Het feit dat etnische afkomst, geslacht (geslachtshormonen
beïnvloeden het vet percentage) en leeftijd,
het BMI sterk beïnvloeden gaat hieraan voorbij.

Zwaarwichtige mensen kunnen zich ook
juridisch nauwelijks weren, omdat hun ongelijke behandeling zogenaamd het goede
doel dient, namelijk gezondheids –en kostenrisico’s van het volk af te
wenden. Over het algemeen hebben gediscrimineerden slechte kaarten
als hun benadeling ook
nog de zegen van de
arts krijgt. Het is de taak
van de geneeskundigen
om een zeldzame omstandigheid te herkennen. Tenminste die patiënten te herkennen die
op grond van een ziekte
(zoals van het hormonale systeem: bijvoorbeeld
polycystisches ovarsyndroom of schildklierproblemen), door medicijnen
(als psychofarmica of
cortisonen) of door een
gebrek (bijvoorbeeld Prader-Willi-Syndroom) een
“normafwijking”
inzake
gewicht en vet-verdeling
uitwijzen.7,9,5,17 Deze menIn de windtunnel getest?
Norm-aansprekende vrouwen op de mo- sen hebben een diagnose
deshow van Mercedes-Benz. De mode nodig en geen dieet. In het
branche brak met de Avondland cultuur openbaar worden zelfs
en zorgt daar alleen maar voor dat vele kinderen voor propaganjonge vrouwen hun lichaam tekort gaan
da doelen misbruikt, die
doen om dit “ideaal” te bereiken.
aan een erfelijke ziekte

lijden, en beticht van ongeremde vraatzucht
en onverantwoordelijke ouders. Herhaaldelijk
word de ouderlijke zorg ontnomen.26

Symbolisch racisme
Es Het zijn niet alleen de zieken die getiranniseerd worden. Ook de leeftijdsdiscriminatie vind tegenwoordig plaats op basis van
BMI, wat het ideaalgewicht is uitdrukking van
een bedenkelijke jeugdcultuur. Alle zoogdieren nemen naarmate hun leeftijd vordert aan
gewicht toe. Om het even of het om beren,
runderen of mensen gaat: Gewicht en vet
percentage stijgen langzaam maar zeker.
De laagste waarde vertoont de mens op een
leeftijd van 9 jaar, het maximale bereikt hij bij
de leeftijd van 60 tot 65. Daarna daalt de BMI
weer. Dit is een biologische kwestie en geen
kwestie van moraal, zelfbeheersing, voeding
of sport. Bij pyknische lichaamsbouw is een
BMI van 30 of meer op een leeftijd van 60
jaar een teken van een goede gezondheid.
Door het BMI word een groot deel van de
mensheid boven de veertig op grond van hun
leeftijd gediscrimineerd.
Het symbolisch racisme heeft vele gezichten: Zelfs het seksisme kan vandaag de dag
ongehinderd voortrazen, als het om het thema overgewicht en vet gaat. Want ook het lichaamsvet percentage van mannen en vrouwen is verschillend, eenvoudig daarom dat
vrouwen voor een zwangerschap reserves
nodig hebben. Het verwijt ‘de mensheid zou
vervetten’, treft allereerst de vrouwen. Hun
‘reserves’ zijn bovendien wezenlijke kenmerken van attractiviteit en vrouwelijke identiteit.
Wie vrouwen op vetarme kost zet, wie hun tot
afslanken oproept, zorgt in het beste geval
voor verdwijnende vetkussentjes bij de borsten en de billen, maar zeker niet voor “slankheid’ en “gezondheid”.
Het is het ideale figuur zelf dat er toe dient
mollige geslachtsgenoten genadeloos te
tarten. Een korte blik in de desbetreffende
vrouwenbladen volstaat, om te zien dat de
discriminatie van de vrouwelijkheid primair
van vrouwen zelf uitgaat. Het is duidelijk een
voorwendsel om potentiële concurrentes te
ontmoedigen.
Bovendien is discriminatie zelf een belangrijke oorzaak van overgewicht. Stress,
in het bijzonder aanhoudende ontmoediging,
leiden tot een verhoogde cortisol productie,
die op haar beurt het metabolisch systeem
uiteen laat vallen. Het medicament cortison
heeft een bijna identieke werking. De door
cortison veroorzaakte symptomen worden
door medici onder de term “Cushing-Syn-
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droom” samengevat. Hierbij handelt het om
niets anders als een metabolisch syndroom.
De krachtige buik-aanzet is het zichtbare gevolg van dit syndroom om het even of het nu
veroorzaakt word door medicamenten of, endogeen, door aanhoudende stress.4,26,25,8 Het
verhoogd risico voor diabetis, hartaanvallen
en gewrichtsproblemen ontstaat dus door
een hoge cortisolspiegel en niet op grond van
overgewicht. Het laatste is alleen maar een
symptoom.
Net zo genadeloos als het BMI is vaak de
Rechtspraak. Het Bestuurstrecht heeft bijvoorbeeld het bezwaarschrift van een krachtsport instructrice afgewezen, die op grond
van haar lichaamsgewicht het ambtenaarschap onthouden werd. De Rechtbank was
van oordeel dat personen met een BMI boven
de 30 de status van ambtenaar niet pastte.33
Maar dat de meeste krachtsporters dankzij
hun krachtige spieren een BMI hebben, die
als vetzuchtig gedefinieerd werd, was merkwaardigerwijs geen aanleiding voor het Gerecht, de BMI te verwerpen. Als kogelstoters
er niet zo uit zien als Charles Lindbergh, zijn
zij er naar de mening van Justitie zelf schuld
aan.
Het schijnt dus helemaal niet te gaan over
gezondheidsrisico’s -of kosten te voorkomen,
maar eerder daarom, kerngezonde medeburgers op grond van hun lichamelijke aanleg te
discrimineren. De Rechtbank komt hierbij de
twijfelachtige eer toe, nu ook nog de benadeling van krachtsporters de Juridische zegen
te geven. Wie succesvol gewichtheft of de
discus verder werpt als anderen, moet zich
wel regelmatig tot ballerina laten omscholen om opnieuw een volwaardig lid van onze
maatschappij te worden.

Identificatie met de aanvaller
Ondanks de algemene benadeling van lijvige mensen is hun verweer zwak. Weliswaar
werd in 2009 een “Vereniging tegen Gewichtsdiscriminatie” opgericht; maar deze bleef publiekelijk vrijwel onopgemerkt. Zoals de initiatiefneemster Stefanie Freiin von Liebenstein
berichtte, volgde deze stichting als reactie op
diverse acties van de Bondsregering, die de
druk op dikkeren duidelijk opvoerden.21 Zulke
zwakke plantjes werden toch door het Rijk
georganiseerde “Aktion in FORM”, het “Platvorm voor voeding en beweging e.V.”, alsmede hordes therapeuten voor de nationale
mobilisatie, genadeloos platgewalst.
In plaats van in het offensief te gaan, lieten vele slachtoffers zich liever in de SAT-1
uitzending “The Bigger Looser” openbaar

vernederen en trapten verbeten achter een
onbereikbaar (een niet eens waard dat men
er naar streeft) lichaamsideaal achterna. Anderen plegen openbare boetedoening: “Hallo, ik krijg weer stress. Van iedere blik in de
spiegel word ik misselijk. Om af te vallen heb
ik me al vier maal keer onder het mes gelegd,
ik heb daardoor ook afgenomen, maar ben
ook weer aangekomen en nog veel meer.
Een psychologe was twee jaar geleden van
mening, dat ik een trauma had en daardoor
zou ik mij dicht eten. Hoezo lukt het mij dan
niet om af te vallen? Ik haat mijn lichaam”.12
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Deze klacht vond niet plaats ergens in
een afval-forum, maar op een internet-site
genaamd “Duitslands Forum voor Dikken”.
Onafhankelijk. Zelfbewust. Dieetvrij. “Met
het zelfbewustzijn hapert het klaarblijkelijk
toch; men krijgt eerder de indruk, dat vele bezoekers alleen maar naar de ultieme slankheidspillen snakken. Het zou inderdaad door
unfair zijn, de slachtoffers nu ook nog te verwijten, dat ze vertwijfeld pogen, aan het ideaalbeeld te voldoen. Maar de voorbeelden tonen toch, hoe sterk het beeld van deze norm
in de maatschappij verankerd is en hoe zeer
vele dikkeren op grond hiervan tegen zichzelf
tekeergaan.

Met de vuist op tafel
geramd
Welke toon men aan
moet slaan om gehoord te
worden, demonstreert de
Britse sportreporter Martin Samuel in de Londener
Times. De zwaarwichtige
correspondent lucht daar
zijn gemoed tegen de “Anti-Vet-Fascisten” en laat het
al in de kop behoorlijk knallen: “Jouw gewicht is politiek
niet correct – ga deze gele
ster dragen”. Op typisch
Britse wijze opent hij met
een bespottelijke verwijzing
naar de lichaamsvorm van
de Nazi groten. Met uitzondering van Göring zijn deze
allemaal “mager, gemeen,
antisemitisch machines” geweest. Hitler, nou ja, is een
beetje aangekomen in de
bunker, maar men kan hem
daar de schuld niet van geven. Per slot van rekening
had hij weinig tijd om uit te
gaan.
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Is ze niet charmant?
Eeuwenlang waren de Venusfiguren
welgeproportioneerd, om het even
welke kunstenaar ze in het leven riep.
Voor de gestaltes van de hedendaagse
modeshows zou zich toentertijd waarschijnlijk alleen Hieronymus Bosch
geïnteresseerd hebben.
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Dan neemt Samuel de presentator van
het BBC-Automagazijn “Top-Gear”, Richard
Hammond, op de korrel. Die was gedurende
de opnames met een dragster met 460 kilometer per uur meerdere keren over de kop
geslagen. Hammond overleefde het en herstelde bijna helemaal. Retorisch vraagt de
auteur, waarom de gevolgen van zo’n ongeval
door eigen schuld, uit de algemene middelen
betaald moeten worden. Als de mensen al bij
zo’n slechte levensstijl al een beroep kunnen
doen op de staatskas, waarom dan stoppen
bij het stuk gebak (bananenvlaai) ?

De oh zo verlichte en tolerante dunne tijdgenoten kregen niets mee van wat er in de
media met de dikkeren gebeurde. Het geleuter over een vetlijvigheids-epidemie, die de
SS-Infanterie troepen van de slankheid verspreiden, klinkt als de eis om iedereen uit te
rusten met een gele ster, wiens BMI niet aan
de ideaal van de heren aldaar voldoetr, en die
de door de BBC gevierde charlatans, aanspreken: “Vette kerels kunnen niet jagen. Je
bent wat je eet. Fett-Camp. Hef belasting op
vet. Binnenkort in dit theater: Vergas de dikken; alleen de tè dikken, dat wil jij toch ook.”30

Samuel rekent de kosten van een “Vetlijvigheidsepidemie” voor: Als de dikken zogenaamd zo veel eerder sterven, veroorzaken
zij toch minder kosten als de gezonden, die
maar door leven en de pensioenkassen plunderen. Voor de gepaaide experts van de media had hij enkel spot over en schreef, dat
zulke “clowns” het bewustzijn vertroebelen:
‘Ik maak je slank’, zo klinkt het op de cover
van Paul McKenna’s nieuwste boek. Geweldig, dat doet kanker ook !

Zulk een krachtige en taalkundig briljante
polemiek was ook te wensen in Duitsland.
In plaats daarvan lezen miljoenen vrouwen
knoeiwerk als “Moppel-ich” en eendere troep.
Boektitels als “Ik ben nu eenmaal dik” (toneelspeler Rainer Hunold) werken nu eenmaal
zo, als wilde de auteur zich al op voorhand
verontschuldigen, dat hij geen zin meer had
in diëten. Het werkt beter, de strijd tegen alle
mensen met “ongewenste” lichaamsvormen,
aan te merken voor wat het is: snood racisme.

Hoge aanspraken
Charlotte zit lekker in haar vel. Maar wegens haar figuur word ze scheef aangekeken. Ze geldt als prettig
in de omgang, is vrolijk en is voor alles een snoepkont.
Het liefst eet ze pizza’s en chips. Groente en fruit is
niet zo haar kostje. Ze is meer het hartige type, ontbijt
niet graag, maar eet het liefst ’s middags en ’s avonds
warm. Dan laadt ze haar bord minstens twee keer vol.
Voor haar gezonde eetlust staat ze in haar vriendenkring bekend.
Charlotte is modebewust, maar in de bekende winkels is haar maat zeldzaam. Haar gewicht past eenvoudig niet bij haar 1.77 meter. De probleemgebieden
zijn haar benen. De overgang van haar broekspijpen in
de modieuze lange laarzen camoufleert zij met omslagen. Ze is hieraan gewend. Ten slotte was ze als kind
al uit de kluiten gewassen; haar oma van vaderskant
zag er overigens net zo uit.
Charlotte is hoofdambtenaar, ze studeert voor het
vakonderwijs aan het atheneum. Bij het noodzakelijke onderzoek dat vooraf gaat aan een vaste aanstelling, werd haar gewicht haar fataal. De arts verklaarde haar volkomen gezond maar het vinkje voor haar
gewicht, dat kon hij niet zetten. Zou zij na het slagen
voor haar examen ergens op een school solliciteren,
dan zou haar droom uiteenspatten. Want voor een vaste aanstelling (de ambtenaren status) zijn er strenge
richtlijnen – speciaal ten aanzien van het BMI. Eigenlijk

Ridder Sir John Falstaff
op het thema “BMI”

Literatuur

Mijn buik is mijn koninkrijk
ik wil hem laten groeien

1.

Armstrong GL et al: Trends in infectious disease
mortality in the United States during the 20th century. JAMA 1999; 281: 61-66

Als Falstaff mager zou worden
wat zou hij dan zijn,
wie zou van hem willen houden?
Ik draag daarom met trots deze
last,
Hierin staat mijn naam gekerft:
Falstaff de Dikke!
Sir John de Grote!

2.

Barba C et al: Appropriate body mass index for
Asian populations and its implications for policy and
intervention strategies. Lancet 2004; 363: 157-163

3.

Baur E et al: Menschliche Erblehre und Rassenhygiene. 4. Auflage. Lehmann, München 1936

4.

Björntorp P, Brodoff BN: Obesity. Lippincott, Philadelphia 1992

5.

Bogaert V et al: Heritability of blood contrations
of sex-steroids in relation to body composition in
young adult male siblings. Clinical Endocrinology
2008; 69: 129-135

6.

Bray GA: An Atlas of Obesity and Weight Control.
Parthenon, Boca Raton 2003

Guiseppe Verdi / Arrigo Boito: “Falstaff”
Naar William Shakespeare:
“De vrolijke wijven van Windsor”

7.

Bray GA, Bouchard C: Handbook of Obesity. Marcel Dekker, New York 2004

8.

Chrousos GP, Tsigos C: Stress, Obesity, and Metabolic Syndrome. Annals of the New York Academy
of Sciences 2006; (1083)

9.

Correll CU et al: Cardiometabolic risk of secondgeneration antipsychotic medications during firsttime use in children and adolescents. JAMA 2009;
303: 1765-1773

10. Crandall CS: Prejudice against fat people: ideology
and self-Interest. Journal of Personality and Social
Psychology 1994; 66: 882-894

EU.L.E.N-SPIEGEL • Nr. 4 / 2013 • © EU.L.E. e.V. • www.euleev.nl

zou haar dat bekend moeten zijn, maar die “diagnose”
kwam voor haar als een verrassing. Een schrale zes
kilo bleef zij verwijderd van de reddende oever.
Nog verrassender was de reactie van de arts. Hij
vroeg niet na waar dat gewicht vandaan gekomen was.
Vroeg niet naar gewichtsontwikkeling van de laatste jaren, aanleg binnen de familie, ziektes, hormonale storingen, psychische belasting, om maar een paar van
de meest bekende factoren te noemen. Oftewel hield
hij de afwijkingsnormen medisch gezien niet voor relevant of hij deed eenvoudig zijn plicht, om jonge mensen
hun toekomst onmogelijk te maken.
Charlotte had nu nog een half jaar om die zes kilo’s onder de knie te krijgen. Hoe zij dat doen moest,
wist de ambtenaren arts ook niet. Zo is zij wat radeloos, want sinds jaar en dag is haar gewicht stabiel.
Zo kent ze enkele aankomende ambtenaren die maandenlang hongerden om aan de ambtelijke grenswaarde te voldoen. Anderzijds zou zes kilo toch mogelijk
moeten zijn, of…..?
Als dat maar goed gaat, want Charlotte bracht bij de
ambtenaren arts maar 53 kilo op de weegschaal en
had daarmee een BMI van 16.9. De toegestane ondergrens ligt bij 17.5 Ondubbelzinnig te weinig voor een
goede ambtenaar.
Behalve de naam zijn alle feiten waar.

11. Dengler J: Die indirekte Erfassung von Einstellungen gegenüber übergewichtigen Menschen mit
dem affektiven Priming. Kassel University Press,
Kassel 2006
12. Deutschlands Forum für Dicke Seiten http://www.
deutschlands-dicke-seiten.de/forum/showthread.
php?t=29643
13. Didou-Manent M et al: Dick oder dünn? Körperkult
im Wandel der Zeit. Knesebeck, München 1998
14. Giel K et al: Stigmatization of obese individuals by
human resource professionals: an experimental
study. BMC Public Health 2012; 12: e525
15. Goffman E: Stigma. Über Techniken der Bewältigung beschädigter Identität (1963). Suhrkamp,
Frankfurt/M.1980
16. Gould SJ: Der falsch vermessene Mensch.
Suhrkamp, Frankfurt/M.1988
17. Günther HFK: Rassenkunde Europas. Mit besonderer Berücksichtigung der Rassengeschichte der
Hauptvölker indogermanischer Sprache. 3. Auflage. Lehmann, München 1929
18. Homepage Samoa-Air: http://www.samoaair.ws
19. Kinder D, Sears DO: Prejudice and politics: symbolic racism versus racial threats to the good life.
Journal of Personality and Social Psychology
1981; 40: 414-431
20. Kühl S: Die Internationale der Rassisten. Aufstieg
und Niedergang der internationalen Bewegung für
Eugenik und Rassenhygiene im 20. Jahrhundert.
Campus, Frankfurt/M. 1997

EU.L.E.N-SPIEGEL • Nr. 4 / 2013 • © EU.L.E. e.V. • www.euleev.nl

19

20

Racisme

21. Kunz M: Druck auf Dicke immens gestiegen.
FOCUS-Online 19.05.2009
22. Lovejoy AO: Die große Kette der Wesen. Geschichte eines Gedankens. Suhrkamp, Frankfurt/M. 1993
23. Mayr E: Die Entwicklung der biologischen Gedankenwelt. Vielfalt, Evolution und Vererbung.
Springer, Berlin 1984
24. Mosse GL: Die Geschichte des Rassismus in Europa. Fischer, Frankfurt/M.1990
25. Peters A: Mythos Übergewicht. Warum dicke Menschen länger leben. Bertelsmann, München 2013
26. Pollmer U: Esst endlich normal! Piper, München
2005
27. Proctor RN: Blitzkrieg gegen den Krebs. KlettCotta, Stuttgart 2002
28. Puhl RM et al: Perceptions of weight disrkrimination: prevalence and comparison to race and gender discrimination in America. International Journal
of Obesity 2008; 32: 992-1000
29. Robinson S, Johnston DG: Advantage of diabetes?
Nature 1995; 375: 640
30. Samuel M: Your weight is unacceptable. Wear this
yellow star. Times-online 30. 01.2007

31. Schvey NA et al: The impact of weight stigma on
caloric consumption. Obesity Journal 2011; 19:
1957-1962
32. Sijbrands EJG et al: Mortality over two centuries in
large pedigree with familial hypercholesterolaemia:
family tree mortality study. BMJ 2001; 322: 10191023
33. Verwaltungsgericht Gelsenkirchen: Urteil vom
25. Juni 2008, AZ 1 K 3143/06. http://openjur.
de/u/130523.html
34. Wang J et al: Asians have lower body mass index
(BMI) but higher percent body fat than do whites:
comparisons of anthropometic measurements. American Journal of Clinical Nutrition 1994; 60: 23-28
35. Wabitsch M: Adipositas bei Kindern und Jugendlichen. Internist 2006; 47: 130-140
36. Weber M: Die protestantische Ethik und der Geist
des Kapitalismus (1904). In: Ders.: Gesammelte
Aufsätze zur Religionssoziologie 1. Mohr (Siebeck), Tübingen 1988: 17-206
37. Weingart P et al: Rasse, Blut und Gene. Geschichte der Rassenhygiene in Deutschland. Suhrkamp,
Frankfurt/M. 1988

Impressum
Uitgever
Europäisches Institut für Lebensmittel- und
Ernährungswissenschaften (EU.L.E.) e.V.
Dr. med. vet. Manfred Stein, Am Kiebitzberg 10, D-27404 Gyhum
Internet: http://www.das-eule.de
Bestuur en verantwoordelijk in de zin van de (Duitse) perswet:
Dr. med. vet. Manfred Stein, Gyhum
Abonnement
Een abonnement van de Duitse editie op EU.L.E.N.-SPIEGELS is mogelijk
door lidmaatschap of abonnement. Beiden kosten 92 € voor privé personen
en 499 € voor bedrijven (Institutionele abonnementen).
Bestelformulier onder http://www.das-eule.de/
of bij de ledenadministratie Ute Düll, emailadres: UDuell@das-eule.de
Giften
De Vereniging EU.L.E. is aangemerkt als werkend voor het Algemeen
Belang en schenkingen zijn aftrekbaar van de Belasting..
Hamburger Sparkasse, Konto 1261 175978, BLZ 200 505 50.
Fotoverwijzing
S.1: Andrea Böwendorf
S.3, 4, 11: Karl-Ludwig Leiter
S.5: Ansgar Walk, Wikimedia Commons
Licentie onder Creative Commons License by-sa 2.5
URL: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/legalcode
S.7: Keith Allison, Wikimedia Commons
Licentie onder Creative Commons License by-sa 2.0
URL: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode
S.8: National Photo Company Collection
S.9: Franz Bernack, Wikimedia Commons
S.10: Jos43, Wikimedia Commons
Licentie onder Creative Commons License by-sa 2.5
URL: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/legalcode
S.16: Eva Rinaldi, Wikimedia Commons
Licentie onder Creative Commons License by-sa 2.0
URL: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode

Wetenschappelijk adviescollege
Prof. Dr. Michael Böttger, Hamburg
Dr. Hans F. Hübner, MD, Berlin
Prof. Dr. Dr. Heinrich P. Koch, Wien
Prof. Dr. Egon P. Köster, Dijon
Vertaling en Contact voor Nederland
Piet van Veghel, emailadres: opgericht2014@gmail.com
Redaktion
Levensmiddelenchemicus Udo Pollmer (eindredactie)
Upollmer@das-eule.de
Socioloog & landbouwer Klaus Alfs
Advocate Andrea Böwendorf
Voedingsdeskundige Jutta Muth (Dipl. oec. troph.)
Bioloog Andrea Pfuhl (Dipl.-Biol)
Onderwijzeres Marianne Polzin
Internist & ingenieur Peter Porz (Dr. med. Dipl.-Ing.)
Mediabeheerder beeld & geluid Frank D. Schipper
Veeartsenijkundig Manfred Stein (Dr. med. vet.)
Grafische Vormgeving
Grafisch ontwerper Karl-Ludwig Leiter,
Ute Düll, Nils Kaposti, Ismael Dillenburg
Kopiëren
Het kopiëren van een enkel onderwerp is alleen
mogelijk met toestemming van EU.L.E.e.V en met
uitdrukkelijke bronvermelding. Wij verlangen twee
exemplaren ten bewijze hiervan. De EU.L.E.N.SPIEGEL of stukken daaruit, mogen niet voor
reclamedoeleinden gebruikt worden.
Aansprakelijkheid
Beschermde merknamen worden niet uitdrukkelijk
vermeld. Uit het ontbreken van zulke vermelding
mag niet de conclusie getrokken worden dat het
zou gaan om een vrije handelsnaam.

EU.L.E.N-SPIEGEL • Nr. 4 / 2013 • © EU.L.E. e.V. • www.euleev.nl

Facts & 21
Artefacts

Chinees wonder–onkruid
Du QH et al: Polydatin: A review of pharmacology and pharmakokinetics. Pharmaceutical Biology 2013; Early Online: 1-8
Su D et al: Comparision of piceid and resveratrol in antioxidation and antiproliferation activities in vitro. PLoS ONE 2013; 8: e54505

Am Bij levende wezens wil het niet lukken om de werkzaamheid van
de rode wijn wonderstof Resveratol tegen hart – en vaatziektes en kanker, klip en klaar aan te tonen. Daarvoor in de plaats laten kankercellen
met vrije radicalen zich in reageerbuisjes op indrukwekkende wijze om
zeep helpen. Of het er aan ligt dat Resverartol in het lichaam nauwelijks
op natuurlijke wijze voorkomt? Weliswaar lost de stof goed op in alcohol,
toch zal de hoeveelheid alcohol in het glas nauwelijks voldoende zijn,
om de werkzame dosis tot in het bloed van de wijndrinker door te laten
dringen. Het beetje Resveratrol dat het toch lukt, word rats klats afgebroken en uitgescheiden. De razendsnelle afbraak in het lichaam is een
indicatie dat het zich snel van het wondermiddel wil ontdoen.
Daarop grepen de onderzoekers naar een nauwe verwant van Resveratrol, het Piceid, ook bekend onder de naam Polydatin. Piceid komt
als alledaags molecuul niet alleen in rode wijn voor, maar ook in pinda’s ,
hop en chocolade. Bijzonder veel komt het voor in Duizendknoop (Polygonum cuspidatum), een Chinees heilkruid, dat overigens hier ten lande
invasief langs spoorwegen en rivieroevers huishoudt.
Helaas werken beide stoffen op kankercellen slechts in zeer hoge
concentraties. En ook alleen maar in vitro, wel te verstaan. De vereiste
waardes bereikt men normaliter niet door voeding, zelfs niet als men
dagelijks een pil met 5 milligram Piceid naar binnen werkt. Het word
zo snel afgebroken, dat het gehalte in het bloed in het beste geval een
vijfde, vermoedelijk slechts een-vijftigste van de werkzame drempel, bereikt, die voor het doden van kankercellen in het reageerglas noodzakelijk zijn. En of dat dan in het menselijk lichaam zou functioneren, is de
vraag.
Samengevat: Het idee van bescherming tegen kanker door natuurlijke antioxidanten blijft nog steeds biochemische lyriek, in dit geval uit het
Verre Oosten.

Stiekeme moleculen
Bučar D-K et al: The curious case of (caffeine) * (benzoic acid): how heteronuclear seeding allowed the formation of an elusive cocrystal. Chemical Science 2013; 4: 4417-4425

Niet alles lost even gemakkelijk op in water of melk. Vaak blijft bij
aardbeienmelkpoeder ook na hevig roeren tegen de verwachting in
nog een laagje op de bodem achter. Dit fenomeen zorgt niet alleen
op verjaardagsfeestjes van kinderen voor ergernis, maar bezorgt
ook de fabrikanten van geneesmiddelen kopzorgen, want daar
steekt vaak iets compleet anders achter, dan het simpele “klonteren”. Het bekendste voorbeeld is koolstof, dat als poederachtig roet
in de haard, als zacht grafiet in potloodstiften of als hard diamant
in trouwringen te zien is. Één identieke stof, drie gedaantes. Maar
wat bij koolstof voor veelzijdigheid zorgt, is bij geneesmiddelen ongewenst. De chemicus is het echter, losjes gezegd – nog niet duidelijk, waaromm de koolstof het waagt de ene keer als zwart roet
en dan weer als glinsterende diamand zich te manifesteren, en wat
nu in de kern het onderscheid is binnen de drie stoffen. De veran-
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Zwijnerij
Om de varkensproductie te verbeteren, probeert de branche al jaren, het tijdvak tussen twee worpen
steeds verder te verkorten. Nu hebben Nederlandse experts snel uitgedoktert, dat zeugen, die men een
langere herstelperiode tussen twee
worpen gunt, meer en gezondere
biggetjes krijgen. Wie had dat gedacht? (DLG-Mitteilungen 2013 (7): 12)

Knoflook voor het baby’tje
Infecties tijdens de zwangerschap
verhogen het risico op vroeggeboortes. Groenten met antibiotische
werking zouden dit gevaar wel eens
kunnen verkleinen. Volgens de statistieken traden er minder vroeggeboortes op, als a.s. moeders hun
eten regelmatig rijkelijk met knoflook en ui kruiden. (Journal of Nutrition
2013; 143: 1100-1108)

Met suiker tegen EHEC
Een EHEC – stam is des te gevaarlijker, naarmate hij in staat is
de darmwand te beschadigen en
met hoeveel succes hij daar Shigatoxine produceert. Maar het gewone druivensuiker bied de walgelijke kiemen al goed partij. Het remt
precies dat gen, dat voor de ziekmakende toestand van de bacteriën verantwoordelijk zijn. (Journal of

Food Protection 2012; 75: 748-752)

Vissen in troebel water
Spaanse toxicologen hebben de biologische en conventioneel geteelde
appelprodukten onderzocht op de
belasting met het schimmelgift Patulin. Biologisch appelsap, maar ook
biologisch appelmoes (een belangrijke grondstof voor de levensmiddelenindustrie) gaven hogere Patulin residuen. Bij de sappen zou het er aan
gelegen hebben dat, de biologische
versie vaker “natuurlijk troebel” aangeboden word. Daarin zweven ook
meer ballaststoffen, en daaraan “kleven” schimmelgiften. (Food & Chemical Toxicology 2013; 62: 199-204)
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22 Facts &
Artefacts
Diabetes door ijzer
IJzer is een element dat uiterst
graag reageert, en daarom zijn
hoge ijzergehaltes in het bloed problematisch. Nu bevestigd zowel
een meta-analyse als ook een actuele studie, dat parallel met het Plasma – Ferritin ook het aantal Diabetes gevallen stijgt. (Journal of Nutri-

tion 2013; 143: 1459-1465)

Campalylobacter heeft het
graag bio
Haantjes uit de biologische houding zijn vaker besmet met campylobacter als conventionele pluimvee. Een op de twee bio–kippen
was met de hitte bestendig ziekteverwekker besmet. In conventionele bestanden was elk 5e haantje getroffen. (International Journal of Food

Microbiology 2013; 162: 226-230)

Besmettelijke Dikken
Het idee lichamelijke kenmerken
zoals het BMI als sociaal besmettelijk aan te duiden, vind steeds
meer aanhangers. Een studie onder Amerikaanse scholieren zegt
ontdekt te hebben, dat de omgang met dikke, onsportieve vrienden, meestal uit de naaste omgeving, een slechte invloed op het lichaamsgewicht uit zou oefenen.

(Obesity 2013; 21: 1858-1869)

Niet op een groen takje
Theoretisch zue de natuur bescherming moeten bieden tegen allergieën, maar in de praktijk ziet dat
er anders uit. Kinderen die in groene
stadsdelen ter wereld kwamen, leden op zevenjarige leeftijd vaker aan
allergieën en astma dan hun leeftijdsgenoten die ten tijde van hun geboorte niet beschikten over nabijgelegen groenvoorziening. Vermoedelijk ligt het daaraan dat de pollen in de
stad sterker met ‘allergene’ schaadstoffen zoals rubberdeeltjes verontreinigd zijn. (Environmental Health Per-

spectives 2013; 121: 494-500)

dering in een ander polymorf kan dus meestal negatieve gevolgen
hebben. Het nam bijvoorbeeld een hoge vlucht bij het antiparkinson
middel Rotigotin (Neupro), dat via pleisters toegediend word, en
waarbij de werking abrupt eingigde. Kort na het verschijnen op de
markt bemerkte men dat het geneesmiddel in de pleisters in een tot
dan toe onbekende, vaste stabiele gedaante veranderde. Daardoor
nam de werking drastisch af, het geneesmiddel moest uit de handel
genomen worden. Ook het HIV medicament Ritonavir (Norvir) boette door polymorfie aan werking in.
Om zoiets in de toekomst te vermijden, onderzoekt de branche
de poymorfe verandering intensief. Chemici proberen bijvoorbeeld
meerdere vaste stoffen met elkaar te laten kristaliseren, waarvan zij
hopen dat deze de sleutel leveren voor het ontstaan van polymorfen. Deze zogenaamde ‘Cokristallen’ zijn voor de farmindustrie een
aangename zaak. Want langs deze weg laten vele medicamenten
zich optimaliseren, vooral de biologische beschikbaarheid en stabiliteit.
Echter op vele cokristallen hebben generaties wetenschappers
hun tanden stukgebeten. Pas recent is het chemici gelukt een coffein-benzoezuur-cokristal te maken. Dat product is nodig om beter
werkende geneesmiddelen te ontwikkelen. Dit is een geweldige
doorbraak voor de farmacologen en daarmee voor de patiënten.
Op korte of lange termijn zal dan ook de levensmiddelenindustrie
hiervan profiteren, bijvoorbeeld de makers van aardbeien melkpoeder of andere poederachtige toevoegingen.

Korstmossen rukken op
Kaasalainen U et al: Cyanobacteria produce a high variety of hepatotoxic peptides
in lichen symbiosis. PNAS 2013; 109: 5886-5891

Korstmossen zijn het resultaat van een symbiose van een schimmel
met een alg of met een cyanobacterie. Zowel algen als ook cyanobacteries zijn tot fotosynthese in staat, en voorzien de schimmel van
voeding. Beide kunnen ook sterke leververgiftigingen zoals microcystine bijsturen. Zulke giffen waren tot dusver slechts als “algenblüten”
bekend, een benaming die nog stamt uit de tijd dat cyanobacteries nog
blauwalgen heetten. Door verontreinigt drinkwater kwam het telkens
weer tot vergiftigingsgolven bij mens en dier.
Dat korstmossen giftig zijn kunnen, is niet nieuw, ten slotte werd het
wolfskortmos Letharia vulpina in Scandinavië en in Alpenlanden ingezet om vossen en wolven te vergiftigen. En Peltigera soorten gebruikte
men bij leveraandoeningen en tot ontworming. In China zijn zij tot op
heden als heilmiddel in gebruik. De analyse van een Peltigera uit de
provincie Hunan wees weliswaar uit, dat ze gifvrij was, maar een bedrieglijk gelijkend exemplaar uit deze regio bevatte wel degelijk microcystine. Deze toxische effecten dwingen intussen alle “kruidendokters”,
die nu in Peltigera naar natuurlijke “antioxidanten” zoeken, om kanker
of wat dan ook, in de reageerbuisjes te “overwinnen”.
Daar vele korstmossen maar moeilijk te determineren zijn en gemakkelijk te verwisselen zijn, is het vergiftigingsgevaar door obscure
natuurheilmiddelen uit verre landen groot. Het loont zich hierbij om liever uw instinkt te volgen. Weiger zelfs bij de grootste honger de giftige
Cyanolichenes van de Noorse toendra, en eet alleen korstmossen, die
als symbianten onschuldige groenalgen bevatten.
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Sociale bedriegers
Pimpin L et al: Dietary intake of young twins: nature or nurture? American Journal
of Clinical Nutrition 2013; epub ahead of print

Een Britse Studie beweert dat de culinaire voorkeur van mensen biologisch niet verklaarbaar is, maar sociaal aangeleerd is. Dit had ernstige uitwerking op de beoordeling van de voedingswijzes. Dan zou
niemand zich er nog “uit kunnen praten” met verwijzing naar zijn lichaamsreactie. Zulk een resultaat zou de eet-zondaars uitleveren aan
de moraalridders. Het zou een vrijbrief worden voor alle voedingsdeskundigen, gezondheids-apostelen en volksopvoeders.
In de Studie werd de voeding van meer dan 1.000 tweelingen vergeleken. Een derde was een-eiig, twee derde was twee-eiig. Daarmee is
een statistisch solide uitslag mogelijk. Het resultaat is in de ogen van
de zeven auteurs eenduidig: “Op de leeftijd van 21 maanden aten de
kinderen kleine porties van de gezinsmaaltijd. Binnen het leefmilieu
was de overheersende determinant, die tussen 66% (melkdesserts) en
97% (sappen) die als variatie in de opname bedroeg. De invloed van
genetische factoren lag tussen 4% (snacks) en 18% (brood).”
Het werk leverde een imposante tabel op, hoe groot de overeenkomsten in de consumptie van de aparte levensmiddelen zijn. Ze liggen bij
de twee-eiige tweelingen meestal tussen 80 en 95%, terwijl ze bij de
een-eiigen tussen 90 en 99% liggen. Daar werd dan het sociale aandeel uit “berekent”.
Nu zijn voedingsvoorkeuren in de leeftijd van 21 maanden nog lang
niet “verankert”. Het kind bevind zich nog in de probeer fase en grijpt
naar al wat mogelijk is: uit nieuwsgierigheid, en om na te apen wat andere familieleden aan tafel doen. Alleen zo kan zijn lichaam leren, wat
hem goed doet. Bij vijfjarigen zou de Studie veelzeggender geweest
zijn. Zo stellen de auteurs zeker, dat onderscheidende smaak nog helemaal niet ontwikkeld zijn.
Voorzichtigheidshalve hebben zij mogelijk onderscheid doelbewust
verdoezelt. Daar zijn er “cerealen”, een reusachtige groep levensmiddelen die kleine kinderen graag in de mond stoppen. Een kind probeert
popcorn, de naaste muesli en een derde kind een reep chocolade. En
nu al hebben alle drie precies hetzelfde genuttigd, wat weer als bewijs
voor het sociale leren op hun waarde onderzocht word.
Een andere productgroep waarbij doelbewust de aversie van enkele
kinderen verdoezelt werd, is de groep “vlees en vis”. Hier zijn hotdogs
en blauwforel een-en-hetzelfde. Een tweelingkind probeert hamburger,
zijn zusje een beetje gekookte vis – en daarmee hebben beiden hetzelfde product gegeten, en naar het zich laat aanzien hebben, allen
iets uit de categorie vlees -en vis gegeten – op welke manier dan ook
klaargemaakt, is het bewijs geleverd dat dit een voortvloeisel is uit de
sociale omgeving.
Opmerking: Deze “Studie” is symptomatisch voor de scrupuleuze
manier, waarop tegenwoordig wetenschappelijke onderzoek bedreven word. De wens tot gewin aan aanzien is, getuige de talrijke vaktijdschriften, die een niet aflatende stroom aan studies openbaren,
zo goed als niet te zien. Dat veroorloofd de daders, andere mensen
onder het voorwendsel “advies” te treiteren en te ontmoedigen. Hun
drijfveer is blijkbaar lustbevrediging, de bevrediging van de heerszucht.
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Selenit werkt op de zenuwen
Bij patiënten die lijden aan de ernstige zenuwziekte Amyotrofe Lateralsklerose, werden aanzienlijke verhogingen van Selenit in het bloed
gemeten. “Selenit zou neurodegeneratieve effecten dank zij enorme toxiciteit oplossen, die onder de giftige
chemicaliën enig in hun soort schijnen te zijn, schrijven de auteurs.
Ze wijzen er op dat selenit zich bij
dierproeven bewees als een specifiek gift tegen motorische neuronen.
(NeuroToxicology 2013; 38: 25-32)

Onder druk
Zoals bekend verhoogd zoutconsumptie bij een klein deel van de bevolking de bloeddruk. Zwitserse onderzoekers zijn wat dichter bij de
oorzaken daarvan gekomen. Zoals
proeven op muizen duidelijk maakten, is het gen voor uromodulin bijzonder actief. Het zorgt voor de uitscheiding van het kookzout door de
urine. Blijft veel zout uit ons voedsel in het lichaam achter, dan stijgt
de bloeddruk. In regio’s met een tekort aan zout biedt dit gen een overlevingsvoordeel. (Nature Medicine,
Epub 03.11.2013)

Pas op darmflora
Levensmiddelen kunnen behoorlijke gehaltes aan verborgen schimmelgiften opleveren. Men spreekt
van gemaskeerde stoffen, als deze
aan celbestanddelen gekoppeld zijn.
Daarmee zijn zij analytisch ook niet
meer “zichtbaar”. Ze kunnen alleen
nog met specifieke, kostbare methodes geïdentificeerd worden. In het
menselijk lichaam maakt de darmflora verborgen mykotoxinen los.
Daardoor herwinnen zij hun oorspronkelijke giftigheid. Het was zinvol om, gelet op de probiotika-hype,
te onderzoeken, in welke mate probiotische kiemen bijdragen aan het
vrijkomen van verborgen giffen in de
darm. (Chemical Research in Toxicolo-

gy 2013; 26: 305-312)

24 Bijzonder
inzicht
Vroeger was alles beter

Onsportief PCB

Deense genetici voerden de bacterie Acinetobacter
baylyi met DNA-fragmenten afkomstig uit een 40.000
jaar oud mammoetsbeen en stelden vast dat die het uit
het stenen tijdperk stammende DNA succesvol in zijn
gnoom inbouwde. Slotsom: Bodembacteries wisselen
niet alleen onder elkaar genen uit, maar versmaden ook
fossiel erfelijk materiaal uit hun omgeving niet. Geen
wonder, want DNA is uiterst stabiel. Het kan eeuwenlang overleven. De onderzoekers doopten het fenomeen
“anachronistische evolutie”. (PNAS, Epub 18.11.2013)

Wetenschappers die onophoudelijk, sportieve activiteiten als goed voor de gezondheid, verklaren, hebben sinds kort het voordeel van de beproefde tredmolen herontdekt. Ze lieten muizen in een draaimolen joggen, wat dan hun darmflora (!) voor een vergiftiging door PCB’s moest behoeden. Voor de muizen
maakte het geen verschil. Nou, als deze baanbrekende resultaten niet de (sport) geesten in beroering
brengen… (Environmental Health Perspectives 2013;
121: 725-730)

Moedertje Aarde heeft je ... niet nodig!
Ieder jaar is het op 5 juni wereldmilieudag. Opdat het milieu daar ook eens wat van merkt, dat er een dag in het jaar
daaraan gewijd is, vuurt de ORF vanaf volgend jaar uit alle
radio –en televisiezenders een week lang “relevante milieuthema’s” , op de burgers af, dat hun horen en zien zal
vergaan. Ook de milieuorganisaties zullen hun communicatiekanalen onder dit initiatief moeten scharen, dreigt de
ORF. Zijn de kanalen eenmaal ondergebracht, worden alle
middelen van deze planeet op de testbank gelegd en op
ondeugdelijkheden onderzocht: Lucht, water e.d. komen
volgend jaar beslist niet meer door de Öko-Tüv keuring.
In plaats van in de luie stoel te ploffen, worden de Oostenrijkers nu in milieubeweging gebracht: “Met jaarlijks wisselende thema’s moet het milieubewustzijn onder de Oostenrijkse Bevolking drastisch stijgen”, zo verkondigen de
verantwoordelijken – vrij naar Mozart’s Zauberflöte, waar
het luid: Der welcher wandelt diese Strasse voll Beschwerden, wird rein durch Feuer, Wasser, Luft und Erden!”. Wie
door straten vol bezwaren wandeld, word gezuiverd door
vuur, water, lucht en aarde!”
Naar de mening van het ORF en diverse NGO’s leden
de Oostenrijkers ten aanzien van de dreigende ondergang
van de wereld aan een sterk vernauwd bewustzijn. Zij zitten net wat te drieste zorgeloosheid in de wijnlokalen en offeren hun laatste bijdragen aan Bacchus. Een verschrikkelijke tekortkoming, die alleen door een ommekeer van de
geldstroom verholpen kon worden, anders zouden “in het
jaar 2025 wereldwijd 5,5 miljard mensen met een tekort aan
drinkwater hebben te kampen”. Over de toegang van zuivere informatie zullen we maar zwijgen.
De ORF is ook hier koploper: “Door het NGO-partnerschap krijgt de ORF toegang tot de expertise van deze organisaties”, jubelt de zender “en krijgt zo waardevolle nationale en internationale vakkundige ondersteuning”. Dat

is sprookjesachtig, want tot dusver waren deze organisaties voornamelijk mediaschuw en hielden zich met hun mening over milieuthema’s steeds op de vlakte. Eindelijk milieu-kennis uit de eerste hand! Opdat de staatsomroep niet
zomaar info van de overzijde, ongekeurd en ongefilterd op
de toeschouwers loslaat, neemt eerstens “een speciaal
daarvoor opgericht expertise beraad; die van de toonaangevende landelijke Milieu en Natuurbeschermingsorganisaties ”, de vakkundige controle van de zender over.
Met alle ter beschikking staande propaganda middelen
van de media, wil men luie donerende landgenoten er toe
te bewegen, zich bij volle bewustzijn duurzaam het vel over
de oren te laten trekken. Want tot dusver werd er slechts
3% van de inkomsten als bijdrage voor de natuur, dus voor
de natuurbeschermingsorganisaties, afgedragen. Dat is
verschrikkelijk weinig, dat moest drastisch veranderen. Bovendien eiste ieder clan van de eerwaarde familie een vet
aandeel. Aan de bouw van de “het fonds” nemen deel: “de
ORF en de grootste milieu –en natuurorganisaties van Oostenrijk, BirdLife, GLOBAL 2000, Greenpeace, Natürfreunde, Natürschutzbund, VCÖ en WWF”. Eigenlijk bouwt alleen de ORF aan dit fonds, de Beschermgeld-inzamelaars
bouwen die weer ijverig af.
De ORF en de NGO’s vermommen zich als zieke engelen
en houden begerig de handen op. “Moedertje aarde heeft je
nodig”, luid het schijnheilige motto van dit initiatief. Om precies te zijn, heeft ze “jou” ook niet nodig, maar alleen jouw
geld. Nog exacter genomen is het ook niet “Moedertje Aarde”, die het nodig heeft. Dat wil zeggen dat “je” jouw geld
veel bewuster in het proeflokaal uitgeven kunt en daar een
zinvolle, heel ontspannen besteding kunt kiezen. Jouw bijdrage komt dan ook gegarandeerd terecht, daar waar het
gebruikt word. Proost!
Bron: http://klima.orf.at/umweltinitiative.html
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