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Vanuit een ver   verleden...

Ga mee naar de Afrikaanse savanne zoals die er tweeënhalf miljoen 
jaar geleden moet hebben uitgezien. Een zonnig klimaat met een 
afwisselend landschap met begroeiing waar grote en kleine grazers 
zich te goed aan deden. Waar in rivieren en meertjes vissen 
zwommen en zich vermenigvuldigden. Waar vogels rondvlogen en 
hun eieren legden. Waar insecten welig tierden en als voedsel voor 
de vogels dienden en voor bestuiving van de planten zorgden. Een 
samenlevingseconomie van eten en gegeten worden.
 We zien de eerste mensachtigen, eigenlijk een apensoort die 
rechtop is gaan lopen, rauw vlees in zijn menu hee� opgenomen 
en het gebruik van vuur zou gaan uitvinden. In het gunstige 
klimaat was voedsel ruimschoots voorhanden. Knollen en 
bladgroenten werden uitgegraven en geplukt. Noten en fruit kon je 
zo eten. Vis kon je vangen. Kleine dieren werden met een strik of 
met een slinger of pijl gedood. Op groot wild werd in groeps-
verband gejaagd. Alles van de gevangen dieren werd gebruikt: het 
vlees, de organen, de bo�en met het merg en de huid. Toen de 
mens het gebruik van vuur leerde kennen, gaf dat nog meer 
mogelijkheden. Gerookt vlees blij� langer houdbaar. Vuur gee� 
warmte en houdt wilde dieren op afstand. De mens was veel in de 
buitenlucht en had veel lichaamsbeweging. Uit botresten die 
gevonden zijn, blijkt dat deze oermens gezond was.

De mens leefde in groepen en woonde in holen als die voorhanden 
waren of bouwde van riet en ander natuurlijk materiaal hu�en om 
in te wonen. Men leefde niet altijd op dezelfde plek. Als het wild 
zich verplaatste of als het klimaat veranderde, trok men naar 
gunstiger gebieden. De mens hee� zich zo over grote delen van de 
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aardbol verspreid, naar hoog- en laaglanden, naar rivieren en 
kusten. A�ankelijk van het klimaat en de leefomstandigheden 
paste men zich aan.
 Er is geen speci�ek oermensdieet. Waarop werd gejaagd en wat 
werd verzameld, werd bepaald door waar men woonde. Een 
belangrijk kenmerk was dat de mens jager-verzamelaar was en nog 
niet aan landbouw en veeteelt deed.

Dit was het leefpatroon van de mens tot zo’n tienduizend jaar voor 
onze jaartelling. Dat lijkt voor ons lang geleden, maar is in de 
geschiedenis van de mens nog maar een korte periode. Wat 
veranderde er? Men ging zich langer op een plaats vestigen en ging 
akkerbouw en veeteelt bedrijven. Er werden gewassen verbouwd 
zoals granen, aardappels en groenten. Vee werd gedomesticeerd 
voor de melkproductie en natuurlijk voor het vlees. Uit botresten 
die uit die tijd zijn opgegraven, blijkt dat de gezondheid van de 
mens ineens drastisch achteruitging. Daar kunnen natuurlijk 
verschillende oorzaken voor zijn, maar er wordt aangenomen dat 
de eerste reden de overdracht van ziekten van het gedomesticeerde 
vee was en de tweede reden het gebruik van graanproducten naast 
het binnenkrijgen van lactose uit bepaalde zuivel.

De mens hee� een groot aanpassingsvermogen. Wie nu lee�, hee� 
blijk gegeven tot de soort te horen die zich tot dusver hee� weten 
aan te passen. Maar als je goed kijkt, is die aanpassingsstrijd nog 
steeds bezig. Nu we in een welvaartstijd leven waarin de meesten 
van ons van alles te veel gebruiken, zien we een schrikbarende 
stijging van allerlei ziekten en lichamelijke ongemakken die 
volgens sommige onderzoekers te wijten zijn aan ons huidige 
voedingspatroon. Het goede daarbij is dat we dus ook weer ��er 
en gezonder kunnen worden door ons voedingspatroon te 
veranderen en terug te brengen naar wat de mens miljoenen jaren 
gezond hield.
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Het vraagt een bewuste keuze om het denken over je voedings-
patroon te veranderen, maar de voordelen zijn groot. Ik leg in dit 
boek uit hoe dat in zijn werk gaat en wat de voordelen zijn: geen 
suikerverslaving meer, geen koolhydratendip ergens op de dag, 
genezing of op zijn minst vermindering van klachten van 
voedselgerelateerde aandoeningen, lekker eten en als je wilt 
gemakkelijk afvallen.
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De basisprincipes   van het paleo-eten

Het woord ‘paleo’ komt van ‘paleolithicum’, wat Grieks is voor 
‘oude steentijd’. Dat is een periode die duurde van ongeveer 
2,5 miljoen tot ongeveer 12.500 jaar geleden. Het is de tijd van de 
oermens, de holbewoners en onze verre voorouders.
 De allereerste mensachtigen hadden nog geen vuur. Alles werd 
rauw gegeten. De mens at enerzijds alles wat hij door verzamelen 
kon bemachtigen: bladgroenten, knollen, fruit, noten, eieren, en 
anderzijds alles wat hij door jagen kon vangen: vis, gevogelte, 
kleine dieren, insecten, grotere dieren. Zodra de mens over vuur 
beschikte, bood dat meer mogelijkheden om te overleven. Deze 
oermens was een jager-verzamelaar.

Natuurlijk verliep de omschakeling zo’n 12.000 jaar geleden 
geleidelijk, zoals dat geldt voor elke structurele verandering in een 
voedingspatroon. Zelfs ik at als kind halverwege de vorige eeuw 
nog ander vlees dan nu. De bio-industrie moest in die periode nog 
op gang komen. Cola en chips waren een nieuwigheidje voor ons 
in de jaren vij�ig. Maar mijn koemelkallergie had ik duidelijk toen 
ook al, alleen kenden we dat woord nog niet omdat het niet 
algemeen bekend was. En melk is goed voor elk, zei Joris Driepinter 
van het Nederlands Zuivelbureau immers.
 Het is inmiddels uit de hand gelopen met ons voedsel. Het 
klinkt misschien tegenstrijdig, maar het is een gezonde reactie om 
er ziek van te worden. Dan zegt je lichaam tenminste dat je iets 
doet wat niet goed is, hoe vervelend dat ook is. Het goede is dat je 
het een heel eind of helemaal terug kunt draaien door weer te gaan 
eten wat wel goed voor je lichaam is.
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Hoewel 12.000 jaar voor ons een lange tijd is, zijn we genetisch niet 
zo sterk veranderd. Onze genen zijn bijna identiek aan die van 
onze voorouders, de jager-verzamelaars. We eten echter veel 
voedsel waar ons lichaam niet mee overweg kan. Een lichaam kan 
veel aan. Het is een knap mechanisme dat zich probeert aan te 
passen aan wat wij er allemaal instoppen. Het tracht de boel toch 
draaiende te houden. Maar je kunt er ook te veel van vragen.
 De mens is een omnivoor. We hebben niet zulke korte darmen 
als dieren die alleen vlees eten. Onze darmen zijn langer, zodat we 
ook planten kunnen verteren. Onze darmen zijn echter niet zo lang 
als bij echte planteneters. De mensachtigen hebben vanaf het 
begin vlees gegeten naast alle groenten, knollen en fruit dat ze 
konden bemachtigen. We zijn een omnivore tak van de apen-
familie.
 We weten niet tot in detail wat de oermens at. We hebben er 
alleen maar theorieën over. Maar ze aten wel allemaal vet- en 
eiwitrijk voedsel dat koolhydraatarm was. Het metabolisme was 
gericht op vetverbranding. Dat moet bijna het grootste deel van de 
geschiedenis van de mensheid zo zijn geweest.

Ook toen de suiker zijn intrede had gedaan, ging de mens niet 
meteen over op de tegenwoordig gebruikelijke koolhydraat-
verbranding. De hoeveelheid suiker die bijvoorbeeld mijn oma at 
in het begin van de twintigste eeuw, staat in geen verhouding tot 
het huidige suikergebruik. Bovendien verrich�en de meeste 
mensen meer lichamelijke arbeid en hadden ze geen centrale 
verwarming; daardoor verbruikten ze die extra koolhydraten 
gemakkelijk.
 Je lichaam laten functioneren op koolhydraatverbranding hee� 
het nadeel dat de brandstof snel op is en dat je lichaam vraagt om 
nog meer van die snelle brandstof. Het nu�igen van nieuwe 
koolhydraten levert sneller energie op dan wanneer je lever eerst 
een enzym moet aanmaken om opgeslagen vet te transformeren  
in glucose, waarna het naar de juiste spieren kan worden 
getransporteerd. Dan krijgen we een koolhydratendip: trek in  
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wat lekkers, een leeg gevoel in de maag, concentratiestoornissen en 
een algeheel gevoel van inzakken dat gepaard gaat met een lichte 
vermoeidheid.

Bij paleo-eten gaat je lichaam over op vetverbranding in plaats van 
koolhydraatverbranding. Dat betekent dat je lichaam vet als 
brandstof gebruikt. Dat is een pre�ige manier van verbranding 
omdat het onafgebroken doorgaat en het je geen dip tijdens de dag 
of bijvoorbeeld tijdens sporten oplevert.

De kenmerken van het paleo-eten zijn:
•  eten volgens het principe van jagen-verzamelen, namelijk  

puur onbewerkt voedsel dat op zich ook rauw gegeten zou 
kunnen worden; zo veel mogelijk vers en zonder kunstmatige 
toevoegingen;

•  voedsel eten met een hoog vetgehalte en een laag koolhydraat-
gehalte;

•  het lichaam verbruikt vet als brandstof in plaats van 
koolhydraten en die ve�en zijn rijk aan omega 3- en arm aan 
omega 6-vetzuren (zie pagina 28 voor uitleg).

Dit biedt een ruim raamwerk waarin je een aantal voedings-
middelen laat staan en producten kiest zoals de oermens die 
gegeten zou kunnen hebben. Dat betekent: alles wat liep, zwom, 
vloog, kroop, in en op de grond groeide of aan bomen en struiken 
hing en dat niet gi�ig was als je het rauw at.

Wat je laat staan?
• granen en graanproducten, zoals brood, pasta, rijst, koekjes;
•  aardappels en aardappelproducten;
•  peulvruchten, zoals alle bonen (ook soja) en pinda’s;
•  gera�neerde suikers;
•  alle bewerkte producten, dus geen pakjes, zakjes en blikken;
•  gera�neerde plantaardige olie en margarine;
•  zuivel (zie ook pagina 38).
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De twee grootste  boosdoeners in ons   voedsel: graan en 
suiker

Wat is er nu zo slecht aan ons huidige voedsel? Behalve de 
bewerkingen en de vele kunstmatige toevoegingen springen twee 
boosdoeners er duidelijk uit. Het gaat om graan, waaruit in eerste 
instantie heel veel ziekten zouden zijn ontstaan en in tweede 
instantie door in stand worden gehouden, en het overmatig 
gebruik van gera�neerde suiker. De problemen zijn in de laatste 
decennia ontstaan door de bovenmatige consumptie van beide 
voedingssto�en. Er is echter nog een derde ‘boosdoener’: het lage 
of verkeerde vetgehalte in ons voedsel, maar daarover meer in het 
volgende hoofdstuk.

Granen en aanverwante gewassen

Granen en de vele graanproducten zijn een vast onderdeel van  
het huidige westerse voedingspatroon. Denk aan brood in alle 
varianten, muesli, koekjes, gebak, pizza en de vele pastasoorten. 
Onder granen verstaan we onder andere tarwe, rogge, haver, gerst, 
spelt. Binnen het paleodieet vallen ook gewassen als rijst, mais, 
boekweit, quinoa en amaranth hieronder.
 Granen en aanverwante gewassen beva�en sto�en die we niet 
goed blijken te verdragen. Ze worden wel ‘antinutriënten’ genoemd 
en dienen als beschermingsmiddel van de plant. Er zijn studies 
waarin allerlei ziekten terug te voeren zijn op het eten van granen, 
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zoals diabetes type 2, sommige hart- en vaatziekten, verscheidene 
auto-immuunziekten en ziekten met ontstekingen als reumatoïde 
artritis, multiple sclerosis, coeliakie, ziekte van Crohn, sommige 
schildklierafwijkingen, hoge bloeddruk, jicht, acne en ernstige 
vermoeidheidsverschijnselen. Door granen, zuivel, peulvruchten 
en alle bewerkte voedsel van het menu te schrappen, knapten veel 
mensen snel op en verdwenen of verminderden hun klachten. 
Bovendien ontdekten veel mensen dat ze hun opgeblazen gevoel 
kwijt waren dat ze kregen na het eten van graanproducten en 
anderen verklaren geen wa�enhoofd (grainbrain) meer te hebben. 
Toch apart, nietwaar?
 Een van de bestanddelen in de granen waar veel mensen niet 
tegen kunnen is het gluten. Dat kun je verhelpen door spelt en 
mais te eten, dat laat bij een aantal mensen al een verbetering zien. 
Maar in granen zi�en nog meer schadelijke onderdelen. Een 
voorbeeld daarvan is het antinutriënt fytinezuur, dat voorkomt dat 
mineralen worden opgenomen in de darmen. Volgens het 
paleoprincipe is het beter om al het graan en verwante gewassen 
uit je voedingspatroon te verbannen.

Welke klachten kunnen veroorzaakt worden  
door granen?
De schadelijke sto�en in granen kunnen ontstekingen veroorzaken 
en in stand houden. Denk aan gewrichtsontstekingen, ontstoken 
en beschadigde vaten, astma, hooikoorts, huidaandoeningen en 
allerlei ziekten waaraan ontstekingen ten grondslag liggen, zoals 
het chronisch vermoeidheidssyndroom (cvs).

Een verschijnsel dat hierbij kan optreden, is beschadiging van de 
darmwand, wat resulteert in een hogere darmdoorlaatbaarheid dan 
normaal. In granen en ook in peulvruchten en aardappels zi�en 
sto�en die schadelijk zijn voor de darmwand. Daardoor wordt de 
darmwand een beetje doorlaatbaar voor grote moleculen in ons 
voedsel. Die moleculen komen ons lichaam binnen door de 
darmwand, waarop er een afweersysteem in werking wordt gezet 
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Hoe doe je het   in de praktijk?

Voor de meeste mensen zal de overgang naar paleo-eten betekenen 
dat ze op een andere manier naar voedsel gaan kijken. Je moet 
beginnen met alles wat je over voeding hebt geleerd, los te laten. 
We zijn geprogrammeerd, ieder van ons op een andere manier, 
door reclame, opvoeding en opleiding.

Een verfrissende nieuwe start

Ik heb 65 jaar lang gehoord dat ik vetarm moest eten, anders werd 
ik te dik. Dat hielp dus niet, dat vetarme eten, want ik kamp al 
bijna mijn hele leven met overgewicht. Het tweede wat ik los 
moest laten, was dat granen niet zo goed zijn als ik altijd had 
gedacht. Het idee dat melk goed is voor elk, zoals ik als kind leerde, 
had ik al overboord gegooid. Melk is voor kal�es. Kaas en yoghurt 
at ik wel, omdat ik die lekker vond (en vind).

Gelukkig kun je omschakelen in fasen. Je kunt bijvoorbeeld 
beginnen met de zogenoemde 80/20-regel, dat wil zeggen: 
80 procent paleo, 20 procent volgens je oude voedingspatroon. 
Dat lijkt misschien een hoog percentage, maar anders merk je de 
voordelen niet binnen twee weken. Het komt in de praktijk neer 
op 3 of 4 van je 21 maaltijden per week niet paleo te eten, maar je 
vertrouwde pasta, nasi of broodmaaltijd. Zo kun je er geleidelijk 
aan wennen. Na twee weken merk je al verschil. Je lijkt meer 
energie te hebben, je hebt meer zin om dingen te doen en je  
valt af (als dat tenminste ook een doel is). Lijkt het je te lastig en 
wil je er eerst in de weekenden mee aan de slag? Dat kan 
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natuurlijk, maar dan duurt het waarschijnlijk langer voordat het 
e�ect hee�.

Het zal even duren voor je ontdekt hoe je bijvoorbeeld een 
stamppot anders kunt eten. Hoever je gaat met het paleo-eten is 
een keuze. Wil je de vetverbranding op peil houden en niet 
terugvallen op koolhydraatverbranding, dan dien je je wel aan de 
regel van ongeveer 80 procent paleo-eten te houden.

Puur en onbewerkt

Paleo-eten is vooral eenvoudig. Geen calorieën tellen, geen 
dieetdagboeken bijhouden, geen porties afmeten. Je hoe� je alleen 
maar af te vragen: is het onbewerkt voedsel, is het natuurlijk voor 
mij? Twijfel je of je het kunt eten? Stel jezelf dan de vraag of de 
oermens het gegeten zou kunnen hebben. Stel je voor dat je in  
een grot met een groep mensen lee�. Konden jullie het eten  
dan vangen, plukken of opgraven? Is het rauw in principe eetbaar 
zonder gi�ig te zijn? Dan valt veel eten uit de supermarkt  
vanzelf af.
 Zoals eerder gezegd: de oermens at alles wat liep, vloog of 
zwom, aan bomen en struiken hing, op en in de grond groeide en 
rauw en niet gi�ig was. Dat principe kunnen we nog steeds volgen. 
Aan de bomen hingen geen pakjes met poeder om daar een 
maaltijd uit te toveren. Dus neem alleen wat puur en onbewerkt is. 
Dat betekent dus veel zelf snijden en koken.

Of je ook voor zo veel mogelijk biologisch gaat, is een keuze. De 
nitraatconcentratie in biologisch eten is lager en er zi�en minder 
pesticiden in. Biologisch rundvlees komt echter van graangevoerd 
vee, tenzij nadrukkelijk anders vermeld. Dat betekent dat het vet 
meer omega 6- dan omega 3-vetzuren bevat en we willen juist het 
omgekeerde.
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Deel 2
Recepten
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Broccolistamppot met pijnboompitten

Benodigdheden:

2 eetlepels pijnboompitten

100 gram spek

2 teentjes knoflook, in stukjes

1 stronk broccoli, in roosjes

1 grote zoete aardappel

50 gram pecorino of andere harde 

kaas (naar wens)

zout

 v  Rooster de pijnboompitten in een droge koekenpan. Haal ze uit de 

pan.
 v  Bak het spek met de knoflook.
 v  Kook de zoete aardappel en de broccoli afzonderlijk gaar.
 v  Schaaf de kaas.
 v  Giet de zoete aardappel af en stamp deze fijn.
 v  Haal het spek uit de pan en voeg het overgebleven vet toe aan de 

zoete aardappel.
 v  Stamp de broccoliroosjes erdoor.
 v  Voeg zout toe.
 v  Leg het spek erop en bestrooi met kaas en de geroosterde 

pijnboompitten.
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Warm fruitdessert met noten-
kruimelkorst

Benodigdheden:

2 lichtzure appels of 2 peren 

of 200 gram gemengd rood en 

blauw fruit (of een mix)

het sap van ½ sinaasappel

1 theelepel koekkruiden of kaneel

10 gram palmsuiker

50 gram kokosmeel

50 gram amandelmeel

65 gram gemengde noten, 

grof gehakt

zout

1 ei

75 gram koude boter, in stukjes

 v  Verwarm de oven voor op 175 °C (heteluchtoven op 150 °C).
 v  Vet een vierkante ovenschaal of bakvorm in van ongeveer 

18 x 18 centimeter.
 v  Schil de appels of peren, verwijder het klokhuis en snijd ze in 

dunne schijfjes.
 v  Leg schijfjes of de fruitmix in een ingevette ovenschaal.
 v  Verdeel het sap van de sinaasappel en de specerijen over het fruit.
 v  Meng de suiker met het meel, de noten en wat zout.
 v  Voeg het ei toe.
 v  Werk de boter erdoor met je vingers tot er een kruimelig deeg 

ontstaat.
 v  Leg dit deegmengsel op het fruit en druk het stevig aan.
 v  Bak het ongeveer een halfuur in het midden van de oven gaar en 

bruin.


