G E Z O N D H E I D

Fenomeen aardstralen wetenschappelĳk nog nooit aangetoond

Werking broncorrector
blĳft mysterie

De broncorrector bevat een
combinatie van edelmetalen
en brengt ongelĳkmatige spanning
als gevolg van aardstraling weer in balans
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Overtuigend wetenschappelĳk bewĳs voor de werking van het
instrument is nooit gevonden. Niettemin kochten honderden
Nederlandse en Vlaamse melkveehouders al een broncorrector
om zogenaamde aardstraling te neutraliseren. Onverklaarbare
gezondheidsproblemen bĳ mens en dier verdwĳnen vaak na installatie van het apparaat. Wetenschappers reageren sceptisch.
tekst Wichert Koopman

H

et verhaal van de familie Vossebeld
uit Wesepe is illustratief. Wat met
een regiment aan deskundigen niet kon
worden opgelost, lukte wel met een
zogenaamde broncorrector. Onverklaarbare gezondheidsproblemen bĳ het vee
werden overwonnen na het bezoek van
een wichelroedeloper en de plaatsing
van een pvc-pĳp met een inhoud van
edelmetalen.

Voeding uit vrĳe energie
Al 63 jaar verkoopt de Nederlandse familie Bron een instrument dat de vermeende negatieve effecten van zogenaamde
aardstraling zou kunnen neutraliseren.
Wereldwĳd zĳn er inmiddels 15.000 van
verkocht, waarvan enkele honderden
op Nederlandse melkveebedrĳven. Brons
Bodem Exploratie BV is uitgegroeid tot
een familiebedrĳf waarmee zeven broers
en zussen en een neef hun inkomen verdienen.
‘De broncorrector is een gepatenteerd
instrument. De pvc-buis bevat een combinatie van edelmetalen, waaronder een
antenne die exact op het magnetische
noorden moet worden afgesteld’, vertelt
Albert Bron. ‘Het instrument wordt gevoed door de vrĳe energie van het aardmagnetisch veld, waardoor het zonder
verdere voeding zĳn werk kan doen’,
aldus de woordvoerder, die vertelt dat

alle broncorrectoren door de familie zelf
worden gemonteerd, afgesteld en getest.
Afhankelĳk van het bereik – oplopend
van 3,8 naar 314 hectare – kost de aanschaf en installatie van een broncorrector tussen de 3000 en 14.000 euro. Daarbĳ geeft de firma Bron wel een vorm van
garantie. ‘Als de klant na een jaar niet
tevreden is, halen we het apparaat gewoon weer op en geven we tachtig procent van het geld terug’, verklaart Albert
Bron. Dit gebeurt volgens de leverancier
overigens maar zelden. ‘Bĳ 97 procent
van de klanten blĳft de broncorrector
staan.’

Onbalans maakt ziek
Henk Pauw uit het Drentse Garminge is
wichelroedeloper en wederverkoper van
broncorrector. De voormalig veehouder
wordt regelmatig uitgenodigd op melkveebedrĳven waar onverklaarbare problemen met de gezondheid van het vee
spelen. ‘Als ik uit de auto stap, merk ik
het al’, vertelt hĳ. ‘Meestal is op dit soort
bedrĳven een sterk patroon van aardstralen aanwezig. Dat voel ik direct met
mĳn handen en ik kan het ook zichtbaar
maken met een wichelroede.’
Aardstraling is volgens Pauw kosmische
straling die op weg naar het binnenste
van de aarde wordt weerkaatst door
ondergrondse wateraders maar bĳvoor-

Veel geld voor bewĳs
Met een proef die de aanwezigheid van
aardstralen bewĳst of de werking van
een broncorrector aantoont, is veel geld
te verdienen. Stichting Skepsis biedt
10.000 euro, in de Verenigde Staten is
zelfs een miljoen dollar beschikbaar’,
vertelt Jan Willem Nienhuys.
Nienhuys is secretaris van Skepsis, een
stichting die door wetenschappers is
opgericht om wonderbaarlĳk theorieën
en ongefundeerde claims te onderzoe-

ken en aan de kaak te stellen. ‘Ik ben een
aantal keren benaderd door mensen die
hun vermogen om aardstralen te kunnen voelen wilden laten testen’, vertelt
de scepticus.
‘Nadat ik hen had uitgelegd dat ze dit
ook zelf eenvoudig dubbelblind konden
doen, hoorde ik meestal niets meer. Of
ze schreven me dat ze zelf tot de conclusie waren gekomen dat het allemaal suggestie was.’
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Mieke Vossebeld: ‘We kenden onze koeien niet meer terug’
Een bedrijfsverplaatsing van Haaksbergen naar Wesepe, eind jaren negentig,
bracht de familie Vossebeld aanvankelijk
weinig geluk. ‘Al vrij snel na de verhuizing werden de koeien ziek. De melkproductie zakte, de dieren werden sloom en
dor in het haar en voelden koud aan. Het
leek wel of ze helemaal geen weerstand
meer hadden.’ Mieke Vossebeld, die het
bedrijf met 95 melkkoeien met bijbehorend jongvee samen met haar man Gerhard en zoon Patrick beheert, vertelt het
verhaal na zoveel jaar inmiddels zonder
emotie. Maar de tegenslag ging hen niet
in de koude kleren zitten.
Een leger aan deskundigen betrad het
Sallandse erf. Voeding, drinkwater, mineralenvoorziening, huisvesting, gezondheidsstatus… alles werd onderzocht en

aangepast. Niets hielp. ‘We wisten zo
langzamerhand niet meer wat we moesten doen’, bekent de veehoudster. Een artikel in een vakblad zette de familie op
het spoor van de broncorrector. ‘We zijn
eigenlijk veel te nuchter voor dit soort
dingen en konden aanvankelijk ook niet
geloven dat het kon werken. Maar we wilden alles proberen om de problemen op
te lossen’, vertelt ze. ‘We benaderden wichelroedeloper Henk Pauw om eens langs
te komen. Hij had direct in de gaten wat
er aan de hand was. De grote hoeveelheden aardstralen en wateraders die op ons
bedrijf aanwezig waren, ondermijnden
alle weerstand van de koeien. Hij adviseerde ons zo snel mogelijk een broncorrector te plaatsen.’
De familie vond de aanschaf aanvankelijk

een grote investering voor een instrument waarvan ze de werking niet begrepen. Het aanbod van Pauw om de
broncorrector na een jaar weer op te
halen als ze niet tevreden waren, trok
hen echter over de streep.
Het apparaat is altijd blijven staan.
‘Een paar weken na plaatsing van de
broncorrector zagen we de koeien opknappen. Ze werden weer actiever en
de productie steeg. Een paar maanden
later kenden we onze eigen koeien
niet weer terug. De rust die de koeien
nu uitstralen, is gewoon heel apart’,
vertelt Vossebeld. De veehouders gaan
sindsdien weer met plezier naar de
stal. ‘Wij snappen ook niet hoe het
kan, maar we willen de broncorrector
voor geen goud meer kwijt.’

beeld ook door allerlei mineralen, aardgas of aardolie. ‘Deze weerkaatsing
veroorzaakt een onbalans in het aardmagnetisch veld, waardoor mens en dier
niet goed kunnen aarden en langzaam
maar zeker steeds meer lading rond hun
lichaam opbouwen. Dit heeft op den
duur een negatief effect op hun algehele
welzijn en gezondheid’, legt hij uit.
‘De broncorrector brengt alle ongelijkmatige spanning weer in balans en zorgt
ervoor dat levende wezens hun opgebouwde lading langzaam maar zeker
weer kwijt kunnen raken’, verklaart

Pauw. ‘Daarna wordt het weerstandsvermogen van mens en dier alleen maar
beter.’

bronnen’, zo geeft hij desgevraagd aan.
Bij de claim dat de broncorrector zonder
vorm van voeding verstoringen in een
potentiaal, aardmagnetisch veld actief
zou kunnen opheffen plaatst de geofysicus vraagtekens. ‘Daar is hoe dan ook
energie voor nodig en als de broncorrector die zou kunnen onttrekken aan het
aardmagnetisch veld, dan zou dat heel
goed nieuws zijn. Dan hadden we namelijk in één keer wereldwijd ons energieprobleem opgelost’, aldus De Groot.
Dat dieren gevoelig kunnen zijn voor het
aardmagnetisch veld is volgens de wetenschapper wel aangetoond. Duiven bezitten bijvoorbeeld een orgaantje dat
hen in staat stelt om zich op basis van
dit veld te oriënteren ‘Maar er is nooit
bewezen dat het aardmagnetisch veld invloed zou hebben op het welzijn of de
gezondheid’, zo geeft hij aan. ‘Zo is er bij
mijn weten geen verschil tussen het
welbevinden van koeien op de evenaar
of in Noorwegen, terwijl er tussen beide
plaatsen op aarde wel een groot verschil
bestaat tussen de sterkte van het aardmagnetisch veld.’
De verklaring voor het feit dat veel veehouders zeggen baat te hebben gehad bij
de installatie van een broncorrector op
hun bedrijf kan volgens De Groot vooralsnog niet worden gevonden in de natuurkunde. ‘Wat niet wegneemt dat het
fenomeen me wel intrigeert. We hebben
apparatuur waarmee we betrekkelijk
eenvoudig metingen aan het aardmagnetisch veld kunnen uitvoeren. Ik zou in
de buurt van een broncorrector heel
graag eens onderzoek doen.’ l

Heel graag meten
Dr. Lennart de Groot van Universiteit
Utrecht kan veel van de beweringen van
de verkopers van de broncorrector wetenschappelijk niet staven. ‘Als het bijvoorbeeld waar zou zijn dat kosmische
straling zou worden weerkaatst door
aardolie of gas, dan zouden we daar natuurlijk allang gebruik van maken bij
het zoeken naar deze fossiele energie-

Wetenschappers kunnen veel van de beweringen over de broncorrector niet staven
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