
1 NOVEMBER 2007 13 RESOURCE #09

Foto-voodoo. Zo noemt het Wageningse
Universiteitsblad (WUB) het experiment
dat de vakgroep Ecologische landbouw
in het voorjaar van 1992 uitvoert. In het
Duitse Instituut voor Resonantietherapie
gaan therapeuten een foto van een partij
graan ‘behandelen’. Die zak staat in
Wageningen, waar onderzoekers van
Ecologische landbouw het ingestraalde
graan zullen zaaien, in de hoop dat het
beter groeit. 

De Landbouwuniversiteit schrijft op 3
april 1992 in een persbericht dat Wage-
ningse wetenschappers het graanexperi-
ment zullen uitvoeren om de theorie van
de dan razend populaire Rupert Shel-
drake te toetsen. Volgens Sheldrake be-
palen niet alleen erfelijkheid en fysieke
omgeving hoe organismen zich ontwikke-
len, maar is er ook nog een derde factor
in het spel. Via morfogenetische velden
wisselen organismen onderling energie
en informatie uit. De resonantietherapeu-
ten in Duitsland zullen via die morfogene-
tische velden proberen gewone graan-
zaadjes in Wageningen te veranderen in
übergraan. 
Het persbericht leidt tot een rel, en niet al-
leen in het WUB. De wetenschapsbijlagen
van de nationale kranten besteden aan-
dacht aan het onderzoek, niet zelden in
van ironie doortrokken stukken. Wagenin-
gen is van God los, is de strekking. Onder-

zoeker Willem Beekman van Ecologische
landbouw is niet onder de indruk. ‘We ne-
men een afwachtende houding aan’,
schrijft hij in een ingezonden brief die op
29 april 1992 in het WUB verschijnt. ‘We
laten de proefresultaten spreken.’
En aldus geschiedt. Het experiment is een
flop, moet Beekman een jaar later beken-
nen in een interview met Het Parool. De
behandeling heeft geen effect. Alleen de
stengels van het geresoneerde graan zijn
een beetje groter dan die van de onbe-
handelde plantjes. 
De affaire is een voorproefje. Op 1 juli
1993 meldt het WUB dat Ecologische
landbouw het landbouwministerie LNV en
VROM een subsidie van vier ton wil vra-
gen voor een nog gedurfder experiment,
ook in samenwerking met het Instituut
voor Resonantietherapie. Het instituut wil
een computerprogramma foto’s van zie-
ke, verzuurde bossen laten vermengen
met lettertekens uit het Hebreeuws en
het Sanskriet, die volgens de onderzoe-
kers een heilzaam effect op de zieke bos-
sen zullen hebben. De in Wageningen af-
gestuurde Hans Andeweg, verbonden aan
het Instituut voor Resonantietherapie, be-
kent in het WUB dat hij geen flauw idee
heeft hoe het apparaat zou moeten wer-
ken. ‘Hiervoor moeten we nog een theore-
tisch concept ontwikkelen’, zegt hij. 
Weer verschijnen er spottende commen-
taren in de pers. Wageningen mag zich

‘de zweverigste universiteit van Neder-
land’ noemen, zal Vrij Nederland jaren la-
ter schrijven, terugkijkend op de wilde
plannen. 
Professor Erik Goewie, die de scepter
zwaait over de omstreden vakgroep, be-
sluit uiteindelijk het voorstel niet in te die-
nen. Als het WUB hem op 2 september
1993 vraagt waarom, bekent de hoogle-
raar dat hij ‘grote twijfels over de werking
van de resonantietherapie’ heeft. ‘Hoe
meer ik erover nadenk, hoe groter die
worden.’ 
Hans Andeweg van het Instituut voor Re-
sonantietherapie zal later samenzwe-
ringstheorieën verkondigen over ‘gerichte
anticampagnes in de pers’, die het onder-
zoek getorpedeerd hebben. Onderzoeker
Willem Beekman gooit het op 26 februari
1996 in Trouw op het verdwijnen van de
academische vrijheid aan Nederlandse
universiteiten. ‘Holistisch onderzoek kun-
nen we alleen maar stiekem doen’, tekent
het dagblad op uit zijn mond. 
In 1998 halveert de universiteit de vak-
groep Ecologische landbouw. De universi-
teit haalt Goewie tevens weg bij zijn vak-
groep. Met Willem Beekman komt alles
toch nog goed. Terwijl zijn oude vakgroep
wordt gehalveerd schrijft hij een hoofd-
stuk in een boek van prinses Irene, ‘Sa-
men’. Nu verdient hij zijn boterham met le-
zingen en cursussen over natuur, natuur-
beleving en holisme. / Willem Koert 
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‘In principe runnen wij een melkveebedrijf
dat de eigen broek moet ophouden’, zegt
Jan Boonstra van praktijkcentrum Nij Bos-
ma Zathe. ‘Wij houden zo’n 200 koeien en
140 stuks jongvee en produceren 1,9 mil-
joen kilo melk. Toch dekken de inkomsten
uit melkverkoop en veehandel de kosten
niet, vanwege de proeven die we doen.
Met de opbrengsten uit onderzoek en
voorlichting generen we extra inkomsten.’
Jan is een van de vier medewerkers op de
proefboerderij van de Animal Sciences
Group aan de zuidrand van Leeuwarden.
Vanaf de loopbrug in de smetteloze stal
wijst hij op het vee. ‘We verzorgen drie
groepen melkvee. Twee groepen staan
aan de robots, eentje doen we nog met de
melkmachine.’
De voorkeur van Jan gaat eigenlijk uit
naar het buitenwerk. ‘In het veld ga je met
de seizoenen mee, dat is het mooist.
Maar ik ben natuurlijk ook hier in de stal
te vinden. Wij hebben altijd mensen over

de vloer, dan moet de boel er wel een
beetje toonbaar uitzien. Excursiewaardig,
noemen we dat.’
Het werk op het praktijkcentrum is de
laatste jaren sterk veranderd, vertelt Jan.
‘Voorheen deden we veel proeven met
grassoorten, dat gebeurt nauwelijks
meer. Speerpunt is nu biogas. We experi-
menteren al zeven jaar met een kleine
mestvergister. Inmiddels hebben we in-
zicht in de toevoegingen en verhoudingen
die het meeste rendement opleveren.
Snijmais geeft het beste resultaat. Achter
de boerderij bouwen we nu twee installa-
ties waarvan de een biogas voor auto’s
zal leveren aan een tankstation langs de
randweg, en de ander de nieuwe woon-
wijk Techum gaat verwarmen.’ 
Biogas wordt de belangrijkste inkomsten-
bron van Nij Bosma Zathe, verwacht Jan.
‘Al druisen de nieuwe ontwikkelingen wel
eens tegen je gevoel in. Je kiepert toch een
goed voedermiddel in de stront.’ / Wim Bras

WERKPLEK

Willem Beekman in 1994. Bij de vakgroep Ecologische
landbouw onderzocht hij onder meer of graanplanten
beter groeien als de zaden zijn ‘behandeld’ door reso-
nantietherapeuten. / foto Guy Ackermans
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