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Inleiding

Waterkers is een groente die van oudsher wordt gebruikt 
voor genezingsdoeleinden. Sommige historici zeggen 
dat het de oudste geneesplant van de mensheid is. Toen 

de doos van Pandora openschoot en alle rampen op aarde neerdaal-
den, was er slechts één troost. Er was voortaan waterkers. Waterkers 
heeft een belangrijke plek in onze geschiedenis, het is niet alleen een 
delicatesse, het is een plant die mensenlevens kan redden.

Waterkers wordt door wetenschappers gezien als de meest gezonde 
groente ter wereld. Dat is op zich al een reden om er een boek over te 
schrijven. Het is zo gezond dat het je merkbaar sterker maakt, zowel 
geestelijk als lichamelijk. Het is een ideaal supplement voor topspor-
ters. Ook voor dieren is het een veel ingezet middel. Paarden gaan er 
sneller van lopen.

Maar dat is niet het meest belangrijke om te vertellen over waterkers. 
Waterkers is een uniek medicijn dat terminale patiënten heeft genezen 
en doen laten opbloeien. Waterkers geeft topsporters de kracht om te 
winnen en patiënten de kracht om hun ziekte te overwinnen. Het werkt 
zelfs beter dan allerlei bestaande behandelmethoden. 

Waterkers is een plant die zich heeft bewezen in de geschiedenis. 
Zijn we er klaar voor om waterkers te omarmen als natuurlijk verster-
kend middel en medicijn voor de toekomst?

Dan kan dit het boek zijn waarop je hebt zitten wachten. Vol met 
informatie, kennis, wetenschap en ervaringsverhalen.
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De geneeskracht van waterkers

Een groot voordeel van het eten van waterkers is dat je 
het met de wortels eraan kan kopen. 
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* uitgegeven door en verkrijgbaar bij Succesboeken.nl, 2014, 
ISBN 9789079872725 

Hoofdstuk 1 

Wat is de meest gezonde 
groente?

Mensen stelden mij na het schrijven van het 
boek De 45 meest geneeskrachtige groen-
ten*, voortdurend de vraag wat nu de meest 

gezonde groente ter wereld is. Mijn antwoord was dan 
dat iedere groente specifieke medicinale eigenschap-
pen heeft. Elke groente is goed voor een ander deel van 
het lichaam. Daarom is de meest gezonde groente voor 
ieder mens verschillend. 

Natuurlijk zijn er criteria waarmee je kunt bepalen of een groente 
gezonder is dan andere. Het meest gehanteerde criterium is voe-
dingswaarde. Boerenkool wordt vaak gerekend tot de meest gezonde 
groente. De reden daarvan is dat er bijzonder veel vitamine K in zit. 
Van alle andere vitaminen en mineralen zitten er in boerenkool onge-
veer dezelfde waarden als vergelijkbare andere groenten.

Er wordt ook gedacht dat broccoli een van de meest gezonde groen-
ten is als het gaat om bestrijding of preventie van allerlei ziekten. 
Tekenend hierbij is dat broccoli een medicijn is in de fytotherapie, de 
door wetenschap ondersteunde vorm van kruidengeneeskunde. Broc-
coli biedt ruimschoots geneeskracht. Minder bekend is dat broccoli 
ook bijwerkingen heeft als je het te veel eet. Overconsumptie kan een 
nadelig effect op de schildklier hebben. Maar, maak je geen zorgen, 
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tenzij je dagelijks meer dan 400 gram eet. Deze twee groenten zijn 
in principe zo gezond dat ze ziekten kunnen voorkomen en genezen. 
Maar ze staan niet alleen aan de top van meest gezonde groenten. Wat 
voedingsstoffen en medicinale werking betreft, troeft waterkers zowel 
broccoli als boerenkool af. 

Volgens een Amerikaans universitair onderzoek1 is waterkers 
nummer 1 op het gebied van groenten die geassocieerd worden met 
het verkleinen van het risico van ziekten. Boerenkool staat op de 15e 

en broccoli op de 19e plaats. 
In deze studie nemen de onderzoekers als criterium ‘de rijke ver-

scheidenheid aan voedingsstoffen’. En dan is er maar één winnaar! 
witte waterkers, hoe klein, teer en nietig het moge lijken als het in een 
Limburgs beekje staat, overtreft alle andere groente- en fruitsoorten 
als het gaat om voedingswaarde en geneeskracht. Waterkers is in het 
wild te plukken, maar uitsluitend nog in de schone beekjes. De offici-
ele Nederlandse naam van waterkers is ‘witte waterkers’ vanwege de 
stralend witte bloemetjes. 

Waterkers is lid van dezelfde familie als broccoli en boerenkool; de 
kruisbloemigen waartoe alle koolsoorten, maar ook rucola, mosterd 
en raapstelen behoren. Alle koolsoorten tellen min of meer dezelfde 
geneeskrachtige eigenschappen als broccoli, zij het in andere, lagere 
doses. 

Van waterkers is het bekend dat het meer voedingswaarde heeft dan 
broccoli. Het ligt in de lijn der verwachting dat waterkers eveneens 
meer medicinale werkingen kent. Dat blijkt bij nadere bestudering 
inderdaad zo te zijn. 

Een groot voordeel van het eten van waterkers is dat je het met de 
wortels eraan koopt. Wanneer de wortels nog aan een groente zitten, 
gaat de groente niet gelijk dood of droogt niet uit; in feite groeit deze 
groente nog even door. Als je dit plantje opeet, eet je een zeer verse 
plant, net zo vers als plukken uit je eigen moestuin. Dat heeft water-
kers als voordeel tegenover broccoli. 

De medicinale werking van broccoli neemt af als hij wordt afgesne-
den en vervoerd naar een winkel. De kracht neemt verder af als je de 
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broccoli dagenlang in je koelkast bewaart. Dat kun je zien doordat de 
uiteinden van broccoli geel beginnen te worden. Dit kun je in principe 
nog eten, maar het biedt veel minder voedingswaarde en daarmee 
minder geneeskracht. 

De geneeskracht is immers gebaseerd op de nutriëntwaarde van 
de groente. Het zijn de voedingsstoffen, de vitaminen, mineralen, 
fytonutriënten en de enzymactiviteit die voor sterke geneeskracht 
zorgen. Het voordeel van waterkers is dat het de aanmaak van 
lichaams eigen antioxidant-enzymen verstevigt, waardoor de genees-
kracht superieur is boven die van broccoli.

Er zijn meer redenen waarom waterkers medicinale werkingen heeft. 
Er zit ook salicylzuur in. Sommige wetenschappers wijzen erop dat 
salicylzuur in combinatie met vitamine C erop duidt dat het plantje van 
medicinale aard is. Alle wetenschappers zijn het erover eens dat water-
kers kankerbestrijdende stoffen bevat in de vorm van glucosinolaten.

Top 40 meest gezonde groenten (en fruit)

Op de pagina hierna staat een top 40 van de meest gezonde groen-
ten en fruit op basis van nutriëntdichtheid van 17 kernnutriënten per 
100 gram. Deze lijst is opgesteld door Jennifer DiNoia, wetenschapper 
bij Centers of Disease Control and Prevention. Haar wetenschappelijke 
artikel heet Defining powerhouse fruits and vegetables, a nutrient 
density approach. In het Nederlands kan je dat vertalen als: Het defi-
niëren van de krachtbronnen fruit en groente, een aanpak op basis 
van nutriëntdichtheid. 

Deze lijst is opgesteld op basis van de verscheidenheid aan nutri-
enten in groenten, in plaats van op de grote hoeveelheid van enkele 
nutriënten. Deze lijst op de volgende pagina biedt een meer realistisch 
beeld van de gezondheid van groenten en fruit dan wanneer de aantal-
len vitaminenpercentages worden geteld, want dan kan de overmaat 
van één vitamine een vertekend beeld geven. 
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Hoofdstuk 4 

De filosofie van Hippocrates

Hippocrates wordt gezien als de grondlegger van de moderne 
geneeskunde. Samen met Galenus en Dioscorides legde hij 
de basis voor de kunst van het genezen. Deze medici uit de 

antieke tijd zijn eveneens de grondleggers van de natuurgeneeskunde. 
In het oude Griekenland en in het Romeinse Rijk gebruikte men voor-
namelijk planten om te genezen. Soms werden planten als supplement 
gebruikt, zowel in- als uitwendig. 

Uitwendig gebruik vindt men bijvoorbeeld terug in het gebruik om 
weegbree in schoeisel te doen. Romeinse soldaten maakten lange dag-
marsen, vaak tientallen kilometers per dag. De stoffen in weegbree 
zorgen dat de voeten minder snel vermoeid raken. Dit gebruik is in 
heel Europa gewoonte geworden. 

Toen de Europeanen naar Noord-Amerika reisden in de 17e en 18e 
eeuw, zagen de indianen dat overal waar een Europeaan zijn voet had 
neergezet, enige tijd later weegbree opkwam, omdat een plant daar 
groeit waar de mens haar nodig heeft.

In vroegere tijden leefden mensen samen met planten. In plaats van 
apotheken had men de natuur en dat werkte net zo goed. Deze leef-
wijze zie je nog steeds in de junglegebieden van Afrika, Zuid-Amerika, 
Nieuw-Guinea en Azië. Als je met lokale mensen op stap gaat zie je 
dat ze voortdurend wat schors, bladeren of takken verzamelen voor 
henzelf, een vriend of familielid. Deze verzamelde natuurproducten 
worden gebruikt als voedsel, medicijn of supplement.
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Hippocrates wordt als de vader van de moderne geneeskunde 
gezien, maar er is niemand die zo vaak is aangevallen door collega’s 
op zijn visie als Hippocrates. Overigens is Paracelsus, een baanbre-
kende arts uit de middeleeuwen, op dezelfde wijze enorm aangevallen 
door collega-medici. Zelfs vandaag de dag zullen artsen fulmineren 
tegen collega’s die er een andere visie op na houden. Het schijnt erbij 
te horen dat geneesheren elkaar aanvallen en in de haren vliegen. 

Tot in de 19e eeuw voerde de visie van Hippocrates de boventoon 
in Europa. Vanaf de 19e eeuw begonnen Europese artsen hem van 
allerlei kanten aan te vallen. Deze aanvallen kunnen we interpreteren 
als het zichzelf afzetten tegen Hippocrates, met als doel duidelijk te 
maken wat je eigen visie inhoudt. 

Zijn wij geïnteresseerd in de visie van 19e-eeuwse artsen? Welnee! 
De 19e-eeuwse artsen zijn wellicht belangrijk geweest voor de ontwik-
keling van de juiste medische diagnose, maar qua filosofie en medisch 
inzicht halen ze het niet bij Hippocrates. 19e-eeuwse artsen waren 
vooral geïnteresseerd in het voor het eerst synthetisch maken van 
medicijnen. Ze worden gekenmerkt door een onvoorwaardelijk geloof 
in de superioriteit van synthetische producten. 

Deze zienswijze wordt in onze tijd steeds vaker verworpen aange-
zien wetenschappers keer op keer zien dat synthetische producten 
gevaarlijke, ziekmakende bijwerkingen vertonen waar geneesplanten 
en medicinale voeding een directe genezende werking hebben zonder 
boekwerk vol bijwerkingen. 

Hippocrates is veel geciteerd. Tenminste, zijn citaten zijn veel geci-
teerd. Vrijwel niemand die een citaat van Hippocrates citeert heeft 
zijn boeken gelezen. Hij heeft 60 boeken geschreven en een van zijn 
boeken heet Voedsel. In dit boek legt hij uit dat voedsel is als het prin-
cipe van Heraclitos ‘Panta rhei’ of ‘alles stroomt’. Heraclitos schreef: 
“Alles verandert en niets blijft hetzelfde ... en je kunt niet twee keer in 
dezelfde rivier staan.”

Omdat een rivier stroomt is zij continu een ‘andere rivier’. Ons 
lichaam verandert evengoed voortdurend. Als iemand een uur later 
op ‘dezelfde’ locatie in de rivier zou stappen, is niet alleen de rivier, 
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maar ook hijzelf veranderd. In de filosofie van Heraclitos zijn alle waar-
neembare dingen continu in dynamische verandering, terwijl het voor 
onze ogen lijkt dat alles statisch is. Hippocrates borduurt verder op 
de filosofie van Heraclitos. Hippocrates beschrijft in zijn werk Voedsel 
dat voeding iets is wat al zijn voedingsstoffen afgeeft aan het bloed en 
daarna aan het lichaam. In het bloed zitten volgens Hippocrates voe-
dingsstoffen die op dat moment niet voor het lichaam nodig zijn. Deze 
worden bewaard voor later. Wetenschappers zeggen vandaag de dag 
exact hetzelfde. 

Laten we dat beeld gebruiken om onze bloedsomloop als een rivier 
te zien, om de werking van ons lichaam te verhelderen. De darmen 
geven voedingsstoffen af aan het bloed. In ons bloed huizen vitaminen 
en mineralen die zodra ze nodig zijn in het lichaam, worden getrans-
porteerd naar de juiste plek. 

Met deze constatering, onderbouwd door een prachtige verande-
ringsfilosofie, gebruikte Hippocrates een beeld dat geschikt en werk-
baar is als medisch instrument. Bovendien is dit een fundamenteel 
medicinaal en voedseltechnisch gegeven dat alles zich voortdurend in 
een proces van omzetting bevindt. 

Hippocrates ziet dat de mens niet statisch is: hij zag de dynamische 
mens voortdurend veranderen door hetgeen hij eet. Goed voedsel ver-
andert je ten goede, ten bate van je gezondheid en slecht voedsel zorgt 
voor ziekteprocessen en degeneratie van lichaam en geest. Zo bezien 
is het 100% logisch dat als je de verkeerde zaken eet, je ziek wordt. 

Hippocrates zei het zo: “Voedsel verandert de oude vormen in het 
lichaam en zorgt ervoor dat er weer nieuwe vormen ontstaan.”

Dat lijkt een hele filosofische, onbegrijpelijke uitspraak, maar als je 
het op voedselgebied toepast dan wordt het duidelijk. Heel ons lichaam 
is opgebouwd uit elementen die vroeger voedsel waren. Een mooi, 
gezond lichaam kan nooit zijn opgebouwd door slechte, ziekmakende 
voeding.

Ons hele lichaam is als een rivier. Er stromen voedsel en voedings-
stoffen doorheen. Dit voedsel bepaalt de vorm, het uiterlijk van ons 
lichaam. 

Hoofdstuk 4 − De filosofie van Hippocrates
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Hippocrates dacht verder. Zoals een bedding van een rivier voortdu-
rend verandert, verandert op gelijke manier ons lichaam door voedsel-
stromen en stromen van allerlei fluïden zoals bloed, zweet, lymfvocht, 
gal, speeksel en allerlei andere soorten lichaamsvocht. 

Daarbij is volgens Hippocrates voedsel niet het enige aspect wat 
onze gezondheid bepaalt. Er bestaat zoiets als ‘ons gestel’ of ‘onze 
constitutie’. Laten we een lichaamsgestel-aspect nemen van ziekten: 
zweten. Wat zegt Hippocrates daarover? “Mensen die snel zweten, 
herstellen sneller en zijn sneller weer gezond na een ziekte, maar hun 
algehele gestel is zwakker dan dat van sterke mensen. Daartegenover: 
Mensen die niet snel zweten herstellen langzamer van een ziekte en 
het duurt langer voordat ze totaal herstellen. Maar deze mensen zijn 
wel sterker van gestel.”

Zweten is het uitscheiden van stoffen; de afvalstoffen die het lichaam 
niet meer nodig heeft worden versneld afgevoerd. Het is een voorbeeld 
van hoe alles door je lichaam stroomt en op de goede plek terecht 
komt. Stoffen die niet meehelpen aan je gezondheid, worden uitge-
zweet of verlaten het lichaam via de urine of stoelgang. Het lichaam 
is nooit statisch; het is een continu dynamisch proces dat altijd streeft 
naar harmonie.

Ademhalen is eveneens een vorm van voedsel tot je nemen! Deze 
Hippocratische visie is nieuw voor ons en werd waarschijnlijk eeuwen-
lang over het hoofd gezien als zijnde onbegrijpelijk. Daarom is deze 
visie weinig overgenomen. Maar bedenk dit eens: als je allergenen van 
pollen in je longen en bloed kunt krijgen, kan dat ook met vluchtige 
voedingsstoffen! 

Met andere woorden, planten stoten allerlei stoffen af aan de lucht 
die voor de mens een voedingswaarde hebben. Is dat misschien de 
reden dat mensen die in de stad wonen er vaker wat grauw en kleur-
loos uitzien? Is dat misschien de reden dat stadsmensen het zo fijn 
vinden om frisse boslucht of zeelucht op te snuiven?

Laten we eens een wetenschappelijke hypothese poneren welke nog 
niet is onderzocht. Het is al langer bekend dat vrouwen een hogere 
leeftijd bereiken dan mannen, hoewel dit verschil kleiner wordt. Er is 
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geen afdoende verklaring voor dit fenomeen. Bedenk eens dat het tra-
ditioneel zo is dat vrouwen in de keuken staan. Als je voedsel bereidt 
vliegen de vluchtige vitaminen, mineralen en fytonutriënten je om de 
oren. Je ademt ze in! Met andere woorden: mensen die koken krijgen 
voor het eten al diverse kersverse voedingsstoffen binnen. Zou dat de 
reden zijn dat vrouwen een hogere levensverwachting hebben? 

De reden die nu wordt opgegeven is dat mannen vaker fysiek werk 
doen en hun lichaam dus meer wordt belast. Echter, deze reden is 
hoogstwaarschijnlijk onjuist omdat ten eerste: ons lichaam het juist 
heel fijn vindt om fysiek ingezet te worden. Ten tweede is het zo dat het 
huishouden doen, wat traditioneel het werk van de vrouw was, fysiek 
zwaar werk is. Vrouwen ondergaan misschien wel een grotere fysieke 
belasting in hun leven dan mannen, helemaal omdat het meeste 
betaalde werk niet fysiek van aard is. Hier komt een stukje paterna-
lisme om de hoek kijken wat het waarheidsbeeld vertroebelt.

We zien verder dat de verschillen in levensverwachting tussen 
mannen en vrouwen kleiner worden. Dat betekent dat de taakverdeling 
werk-huishouden anders is komen te liggen in de maatschappij. De tra-
ditionele mannen- en vrouwentaken worden steeds vaker inwisselbaar. 
Steeds vaker koken mannen. Dus dit fenomeen is verklaarbaar met 
de theorie van Hippocrates dat we voedingsstoffen inademen. Het ver-
schil in levensverwachting tussen mannen en vrouwen wordt immers 
kleiner. Dit idee zou nog ondersteund worden door andere inzichten en 
argumenten, maar daar is hier geen plek voor.

Wetenschappelijke inzichten beginnen met een idee. Als het idee 
bewaarheid kan worden doordat het gedragen wordt door rationele 
argumenten, dan kan een idee levensvatbaarheid krijgen. Misschien is 
de volgende hypothese interessant om te onderzoeken: Voedingsstof-
fen inademen in de vrije natuur doordat bomen en planten stoffen aan 
de lucht afstaan, en door het bereiden van vers voedsel, zorgen voor 
een hoger gehalte aan voedingsstoffen in de mens.

Het interessante aan Hippocrates is dat hij soms met een sprekend 
voorbeeld komt: “Veronderstel nu dat we een man hebben met een 
niet sterke constitutie, zwakker dan gemiddeld. Laat het voedsel van 

Hoofdstuk 4 − De filosofie van Hippocrates
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Vier soorten waterkers

In Nederland komt de Nasturtium officinale, witte waterkers, 
weinig voor in het wild omdat er weinig beekjes zijn die het hele jaar 
door niet bevriezen. Want dergelijke beekjes, met ondiep water, 
ongeveer 10 centimeter, zijn de ideale groeiplek voor deze plant. 
Wel zie je in het wild slanke waterkers of Nasturtium microphyllum 
ook bekend onder de naam Rorippa nasturtium. Dit is de kleinbla-
dige waterkers. Waterkers is zeer moeilijk om zelf te kweken. 

Er is een iets minder moeilijk kweekbare waterkerssoort, dat is 
de Sisymbrium nasturtium. Dit is eigenlijk dezelfde waterkers als 
Nasturtium officinale, maar zij heeft iets grotere zaadjes. Deze 
waterkersplant heeft voortdurend waterdamp nodig om goed te 
kunnen gedijen. Het wordt daarom in een bak gekweekt die dage-
lijks met lauw water wordt overgoten en afgedekt. 

Na een week of 5-6 kunnen de bladeren worden geoogst en 
gegeten. Snijd de plant aan de onderkant af en laat de plant daarna 
weer doorgroeien. Na enkele weken kunnen er weer wat blaad-
jes geoogst worden. Als de bak in de felle zon staat kun je er een 
rieten mat over leggen, anders wordt het te heet in de bak.

Naast de witte, slanke en kleinbladige waterkers bestaat er ook 
gele waterkers, de Rorippa amphibia. De gele waterkers heeft 
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hele andere bladeren dan witte en slanke waterkers; haar blade-
ren lijken meer op die van de rucolaplant. Zij heet gele waterkers 
omdat haar bloemen geel zijn. Gele waterkers komt voor in Europa 
en Azië, maar in Nederland zie je haar niet snel in het wild. Zij houdt 
net als de andere waterkerssoorten van natte omstandigheden 
zoals randen van ondiep water, uiterwaarden en moerasbossen.

Waterkers wordt vaak verward met tuinkers, waarvan de 
Latijnse naam Lepidium sativum is. Deze tuinkers wordt gegeten 
als kiemplantje. De kiembladeren van waterkers smaken echter 
lang niet zo lekker als de volwassen bladeren. Dus waterkers wordt 
niet gebruikt als kiemgroente.

Mosterdolie in waterkers
Waterkers is familie van de mosterdplant. Daar komt haar scherpe 
smaak vandaan. Zij beschikt net als mosterd over mosterdoliën. 
Dat geeft lekker veel pit aan de smaak. Mosterdolie is zeer gezond.
Er is veel onderzoek naar gedaan en mosterdolie blijkt een sterk 
kankerremmende stof te zijn. Daarnaast stimuleert het de spijs-
vertering. Opvallend genoeg verdwijnt deze pittigheid helemaal 
als de waterkers wordt gekookt of anderszins warm gemaakt.

Waterraket
Waterkers behoort tot de kruisbloemenfamilie, waartoe ook 
rucola behoort. Een andere naam voor rucola is raketsla. Een alter-
natieve naam voor waterkers is waterraket. Eigenlijk wordt water-
kers dus van oudsher gezien als een soort waterrucola. 
De twee groenten zijn verwant wat groei en smaak betreft, maar 
rucola groeit gewoon op zandgrond en waterkers staat het liefst 
met haar voeten in stromend water. Zowel waterkers als rucola 
kennen een pittige mosterdoliesmaak. De mosterdplant is ook lid 
van de kruisbloemenfamilie.
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deze man graan zijn van de dorsvloer, onbewerkt en ongekookt, en 
rauw vlees, en laat zijn drank water zijn. Het gebruik van deze voeding 
zal zeker zijn lijden vergroten; hij zal pijnen en fysieke zwakheid erva-
ren. Zijn spijsvertering zal verruïneerd worden en hij zal niet in staat 
zijn om lang te leven.” Einde citaat (Voedsel, Hippocrates). 

Hippocrates gebruikt dit als voorbeeld om aan te tonen dat je 
mensen ziek kunt maken met het verkeerde voedsel. Als je mensen 
ziek kunt maken met verkeerd voedsel, kun je uiteraard mensen beter 
maken met het goede voedsel. Een ontkenning van deze stelling is de 
ontkenning van de logica in het algemeen en daarom onverstandig. 

Hippocrates gaat verder met zijn voorbeeld: stel dat je een brood 
maakt van het graan en het vlees kookt. Het graan wordt dan zwakker 
van kwaliteit, net zoals het vlees. Deze zwakkere, bewerkte vorm komt 
meer overeen met de constitutie van de man in kwestie. Dan wordt 
de zieke man gevoed met producten die beter bij zijn lichaamsgestel 
passen waarna de kans op herstel een stuk groter en aannemelijker is.

Gedorst graan is te sterk voor de mens om zo te consumeren; het 
moet meer verzwakt worden tot brood, zodat de constitutie van de 
mens het aankan. Pas dan kan het lichaam gebruikmaken van zijn 
geneeskracht en voedingskracht. 

 
Het bewerken van voedsel heeft in onze tijd een slecht imago gekre-

gen. Dat komt door de industrie die eindeloos veel bewerkingen op 
voedsel loslaat. Industriële producten bevatten nauwelijks meer voe-
dingskracht of geneeskracht; dat kun je alleen van verse producten 
verwachten die je zelf bereidt. 

Hippocrates heeft industrieel voedsel nooit gekend, maar we 
kunnen wel zijn filosofie extrapoleren naar vandaag. In termen van 
Hippocrates: industrieel voedsel is te zwak geworden door extreme 
bewerkingen. Het is zo zwak dat het niet meer past bij het lichaamsge-
stel van de mens.

Het is geen wonder dat mensen in onze industriële wereld veel vaker 
en heftiger ziek worden dan in de tijd van Hippocrates, of zelfs dan vlak 
voor de industriële revolutie zo’n 200 jaar geleden. 

We laten zwaar bewerkt voedsel onze lichaamsrivier binnenstromen. 
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Daardoor ontstaan er allerlei vervuilingen, opstoppingen, averechtse 
reacties en allergieën. De rivier stroomt niet lekker meer. Het water 
blijft soms staan in zandbanken. Denk hierbij aan allerlei uitstulpingen 
die in de darmen ontstaan door het eten van een teveel aan moeilijk 
verteerbaar voedsel. Stilstaand water is een bron van infecties. 

Door talloze bewerkingen is het lichaam niet meer in staat om de 
benodigde voedingsstoffen uit het voedsel te halen, eenvoudigweg 
omdat industrieel voedsel te weinig nutriënten bevat. Industrieel voed-
sel draagt een naam die het onwaardig is; we zouden alleen over indu-
strieel vulsel mogen praten, als we de werkelijkheid willen benaderen. 
Voedsel zonder nutriënten is vulling. Vulling is wat je koopt bij de door-
snee supermarkt.

Laten we verder filosoferen over sterk en zwak voedsel. Suiker is 
een van de allergrootste gifstoffen. Een suikerrietstengel kun je tot 
gezond suikerrietsap uitpersen; dat zit boordevol vitaminen en minera-
len. Vers suikerrietsap biedt allerlei geneeskrachtige werkingen. Maar 
het afgeleide industriële product gekristalliseerde suiker is zinloos en 
zelfs ziekmakend om te eten. Je krijgt er diabetes, obesitas, hart- en 
vaatziekten, alzheimer, ADHD, reumatische aandoeningen en nog 
veel meer van. In termen van Hippocrates: we nemen met fabriekssui-
ker een krachteloze voeding tot ons, een voeding die te zwak is voor 
ons. Daardoor verzwakken we ons zelf verder. 

Aldus heb je gelezen wat de toekomst is van jezelf als je blijft geloven 
in het eten van supermarktvoedsel. De kans is groot dat je een dege-
neratieve ziekte opdoet zoals diabetes. Degeneratief is een term van 
de laatste eeuw, maar hij past precies in de filosofie van Hippocrates. 
Als je je hele leven zwak voedsel eet, zal je lichaam degenereren ofwel 
zwakker worden. 

Aan jou de keus: kies je voor voedsel dat niet bij jouw constitutie 
past omdat het voedsel te zwak is? Of kies je voor constitutioneel 
gezien het juiste voedsel?

Hoe moeten wij waterkers zien door de ogen van Hippocrates? Hij 
bouwde een sanatorium of hospitaal op het eiland Kos. In de buurt 

Hoofdstuk 4 − De filosofie van Hippocrates


