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1. WAT WE KUNNEN LEREN VAN OBESITAS 
 

De inzichten over diëten zijn niet veranderd. Het is nog steeds 
verstandig om veel groente en fruit te eten, je energie te halen uit 
een uitgebalanceerd voedingspakket en op de calorieen te letten. 
Maar dit is geen nieuws dat de voorpagina haalt.  

- Marion Nestle, voedselactivist 
 
William Banring leerde met vallen en opstaan dat je bent wat je 
eet. Zo kwam hij tot het moderne dieet zoals wij dit kennen. 
 
Deze begrafenisondernemer uit Groot-Brittannië leed aan allerlei 
kwalen: 'ogen en oren die hem in de steek lieten, een navelbreuk 
waardoor hij een breukband nodig had, en zwakke knieën en 
enkels, die moesten worden gezwachteld'. Hij kon de trap 
niet af zonder hulp en hij kon zijn tenen niet aanraken. Voor die 
kwalen ging hij veel artsen af, maar 'geen van hen wees de echte 
oorzaak van mijn lijden aan, geen van hen kwam met een 
afdoende remedie'. Niet dat hij niet trap kon lopen, was de oorzaak 
van zijn lijden, maar dat hij zwaarlijvig was. 
 
Toen zijn gehoor hem in de steek liet, zocht hij specialistische hulp 
bij 'de gerenommeerde oorarts' dr. William Harvey. Deze arts zette 
hem op een dieet dat was ingegeven door een lezing over 
diabetes die hij had bijgewoond: driemaal per dag 150-170 gram 
vlees of vis, met oud geroosterd brood met gekookt fruit. Bier, 
aardappelen, melk en zoetigheid waren niet toegestaan. Alcohol 
wel: vier tot vijf glazen per dag, 's avonds een glas cognac, en 
soms een ochtendcocktail om wakker te worden. 
 
In enkele jaren raakte Banting 33 cm rond zijn taille kwijt, en 22 
kilo aan gewicht. Pas toen besefte hij dat hij voorheen de 
symptomen had bestreden, niet de oorzaak. Toen hij zijn dieet 
eenmaal op orde had, verdwenen de andere problemen. Hij kon 
weer traplopen. 
 
We weten allang dat het slecht is om dik te zijn. In de 4e eeuw v. 
Chr. schreef Hippocrates, door Westerse geleerden wel de vader 
van de geneeskunst genoemd: 'Corpulentie is een ziekte op zich 
en bovendien voorbode van andere ziekten.' De Bijbel waarschuwt 
vaak tegen overmatige consumptie. In Spreuken 23:20-21 lees je: 
'Zijt niet onder de wijnzuipers, noch onder de vleesvreters; want 
een zuiper en vraat zal arm worden; en de sluimering doet 
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verscheurde klederen dragen.' 
 
Duizenden jaren hadden alleen de meest welgestelden last van 
corpulentie. Eten, vooral het smakelijke, calorierijke eten, was 
simpelweg te duur voor gewone mensen. De meesten konden het 
zich niet veroorloven om dik re zijn. Zo werd zwaarlijvigheid een 
manier om te laten zien dat je welvarend was.  
 
Toen vond een grote technologische verandering plaats, zoals we 
ook meemaakten in de tweede helft van de twintigste eeuw. 
Dankzij nieuwe technologie en methoden nam de 
voedselvoorziening toe. De roommachine. wisselteelt en de ijzeren 
ploeg zorgden tussen de zeventiende en de negentiende eeuw 
voor een landbouwrevolutie en allerlei sociopolitieke 
veranderingen, zoals de opkomst van de handelsklasse. 
Voedsel werd overvloediger en toegankelijker voor meer mensen. 
Corpulentie was niet langer voorbehouden aan enkele fortuinlijke 
mensen. 
 
In deze context besloot Banting de wereld deelgenoot te maken 
van zijn resultaten. In 1863 publiceerde hij het eerste moderne 
dieetboek van Europa, Letter on Corpulence. 
Hij verkocht maar liet 63.000 exemplaren. voor een shilling per 
stuk. Het was de eerste dieetrage in het Westen (met de 
toepasselijke naam banting). Voor duizenden mensen was het 
geschrift een aanzet om volgens dit dieet af te slanken. Het boek 
vond zelfs mondiaal gehoor. Het werd vetaald in meerdere talen, 
en verkocht volgens Banting goed in Frankrijk, Duitsland en de 
Verenigde Staten. 
 
Volgens medische kringen was het oud nieuws. Niet dat ze het 
oneens waren met het idee, maar ze vroegen zich af waarom die 
brief van Banting eigenlijk zo populair was. Er waren al eerder 
zulke werken gepubliceerd, maar die waren geschreven door 
artsen voor artsen. Letter on Corpulence was geschreven door 
een patiënt, voor patiënten. Zijn boodschap vond weerklank. 
Mensen waren er ontvankelijk voor. En Banting bracht de 
boodschap in een vorm die ze begrepen. 
 
In de vierde editie van zijn werk verdedigt Banting zich ruim zeven 
pagina's lang tegen de aantijgingen van het medische gilde: dat hij 
geen goede artsen had uitgezocht als het zo lang duurde om beter 
te worden. Of erger nog: dat je nog dikker zou worden als je zijn 



Infominderen	  –	  Hoofddtuk	  1	   	  

advies- vier maalrijden per dag- opvolgde. Banting antwoordde: 
 
Mijn pretentieloze Letter on Corpulence heeft in elk geval al deze 
feiten aan het oppervlak gebracht, zodat ze openbaar kunnen 
worden onderzocht. Daardoor hebben ze al veel aandacht 
gekregen. Ze zullen nog veel meer aandacht krijgen totdat elke 
denkende man en vrouw in de beschaafde wereld ze begrijpt en 
op waarde schat. 
 
EEN MODERNE EPIDEMIE 
Banting had gelijk over die aandacht. Mede door het 
verkoopsucces van zijn pamflet ontstond een hele sector 
dieetboeken, -coaches en -consultants. Zijn documenten worden 
online bewaard door de Atkins Foundation, de organisatie die is 
gewijd aan Robert Atkins, de man die ruim een eeuw later een 
soortgelijk koolhydraatarm dieet propageerde. 
 
Het is Banting en Arkins en de duizenden anderen niet gelukt om 
het probleem van zwaarlijvigheid op te lossen. Dit is de laatste 
jaren een plaag geworden in Amerika. 
 


