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2 Mens& schoolplein
ZES MENSEN OVER EROTISCHE BOEKEN

Van Vijftig Tinten Grijs, het boek over een
sm-relatie, werd onlangs in Nederland
het 500.000ste exemplaar verkocht.
Vooral vrouwen kochten het. Waarom
houden zij zo van erotische lectuur?
Een vast lezerspanel geeft antwoord.
Herm van Tits (49), plastisch chirurg uit
Eindhoven: „Het is een duidelijk verschil
tussen man en vrouw. De meeste mannen
hebben meer oog voor beeld. Bij het vrouwelijke geslacht is de fantasie belangrijker.
In zijn algemeenheid zou ik zeggen: vrouwen willen liever een aangeklede man,
mannen liever een uitgeklede vrouw.”
Jacqueline Zuidweg (47), Zakenvrouw
van het Jaar 2012 uit Naarden: „Er
heerst de laatste jaren veel minder een taboe op erotiek. Zelfs op de Huishoudbeurs zijn tegenwoordig stands te vinden
met erotische artikelen. Ik denk dat vrouwen, maar ook mannen, graag worden
meegenomen in hun dromen.”
Geert Stapelkamp (21), student uit Den
Haag: „Mannen ontkennen niet dat ze
naar porno kijken, vrouwen wel. Ze schamen zich er een beetje voor. Daarom hebben ze een excuus nodig: boeken. Dan
heet het literatuur en is het wel sociaal geaccepteerd. Mannen zijn dus gewoon
eerlijker.”
Hans Visser (70), voormalig dominee
Pauluskerk uit Rotterdam: „Vijftig Tinten
Grijs is een reactie op het gebrek aan fantasie van de man, die alleen gericht is op
‘de daad’. Vrouwen zijn geïnteresseerd in
het gebeuren rondom seks. Sm is daar een
variant op. Lichte sm-spelletjes kunnen
me boeien, zware jagen mij angst aan.”
Els Posthouwer (54), lerares basisschool uit Breda: „Het feit dat dit boek
zoveel stof doet opwaaien, geeft al aan
dat het in de taboesfeer zit. Het is een misverstand dat alleen mannen bezig zijn met
seks en erotiek. Kennelijk lezen vrouwen
er graag over en kijken mannen liever naar
de plaatjes.”
Monique Samuel (22), politicoloog uit
Leiden: „Vrouwen snakken ernaar om te
worden aanbeden. Daarom is zo’n boek
populair. Men verwondert zich erover, omdat vrouwen in onze cultuur niet worden
geacht eenzelfde sterk seksueel verlangen te hebben als mannen. Onzin natuurlijk. De vrouw is een seksueel wezen.”

JEROEN DE LEIJER

Oh ja,
en neem
je kind
ook mee
Op de basisschool bouwen
ouders aan hun sociale
netwerk. „Kinderfeestjes
eindigen vaak in borrels.”
Sheila Kamerman

O

p Daltonschool De
Margriet in Rotterdam organiseren de ouders
elk jaar een feest. Niet voor de kinderen maar
voor zichzelf. Als de kinderen sportdag hebben, is de school voor hen. Ze fotograferen de
lokalen zodat ze weten hoe ze alles moeten terugzetten. Dan gaan ze los.
Ze bouwen een bar, een podium, hangen
discoballen op, zorgen voor een dj. Het thema
wisselt elk jaar. Het was al eens ‘Relaxresort’
en ‘Miami Beach’.
Ouders zijn vaak samen bezig op school. Ze
pakken sinterklaascadeautjes in, hangen
kerstversiering op, organiseren een sportdag.
Ze zijn klassevader of -moeder of zitten in de
medezeggenschapsraad.
Er zijn natuurlijk ook scholen die moeite
hebben de ouders te betrekken. Scholen die
een feest moeten overslaan omdat te weinig
ouders bereid waren te helpen. Over die ouders gaat dit verhaal niet.
Dit verhaal gaat over ouders die helpen omdat de school van hun kinderen die hulp goed
kan gebruiken. Maar ook omdat ze het leuk
hebben met elkaar. Ze zijn onderdeel van een
hecht netwerk van gelijkgezinde volwassenen,
die elkaar toch al steeds tegenkomen: op het
schoolplein, bij het halen of terugbrengen van
de kinderen na een speelafspraak. Maar ook
omdat ze samen een speurtocht uitzetten. Of
in de bus zitten tijdens een schoolreisje. Samen borrelen, feesten, voetballen, barbecuen
en kamperen is dan maar een kleine stap verder.
Scholen weten dat. Steeds vaker organiseren de scholen activiteiten, speciaal voor ouders: feesten, borrels of een uitstapje. Kinderdagverblijven doen mee.

Vriendschap sluiten
Werk en geluk Hoe gelukkig zijn Nederlanders op hun werk? Daarover stond eind
mei een beschouwing in Mens&. Verwezen werd naar een test, die door 500 NRClezers is ingevuld. Ze behoren tot de gelukkigste werknemers in de wereld. Lees
de resultaten op www.nrc.nl/mensen
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Vroeger was dat anders. Ouders zagen hun
vrienden niet op het schoolplein. Ze hadden
hun eigen vrienden. Ze namen hun kinderen
mee op bezoek en die moesten zich vermaken
met de kinderen van hun vrienden. Nu zijn
het de kinderen die de vriendschappen sluiten. En de ouders die volgen.

André Lommen en zijn vriendin (hun kinderen zitten op De Margriet) organiseren elke
zomer een fameuze barbecue. Daar komen alleen ‘Margriet-ouders’. Carolien Oomes, Harold Steenwinkel en Jeroen Kunstman met
hun kinderen bijvoorbeeld. Ze vertellen dat in
een Rotterdams café, een plek waar ze wel vaker andere ouders treffen voor een drankje.
„Ik heb een hechte vriendengroep in Amsterdam, zegt Carolien Oomes. „Ik zie ze helaas
weinig. Daar zijn de ouders van De Margriet
voor in de plaats gekomen.”
Wat het precies is? Ze moeten er even over
nadenken. Vroegere vrienden wonen vaak ver
weg. Contact onderhouden kost veel tijd. Het
leven is druk met werk, kinderen en andere
bezigheden. En de andere ouders van de
school van hun kinderen spreken hen aan: ze
komen uit dezelfde wijk, hebben een soortgelijke achtergrond. Carolien Oomes: „Op het
ouderfeest komen mensen met wie ik allemaal
een leuk gesprek kan hebben.”
Toen Frans Rodenburg en zijn vrouw een
basisschool voor hun kinderen zochten, keken
ze of de school paste bij hun kinderen. Maar
ook of die paste bij henzelf. „Het is prettig als
je een klik hebt met de andere ouders op het
schoolplein.” Zijn zoon van 8 en dochter van 6
zitten op de Hildegaertschool, in de Rotterdamse wijk Hillegersberg. Rodenburg was tot
vorig jaar voorzitter van de activiteitencommissie en de lustrumcommissie voor het vijftigjarig bestaan van de school.
Ouders hebben elkaar ook nodig, zegt Nathalie Schutjens, zelf conrector van het Christelijk Gymnasium in Utrecht en moeder van
drie kinderen. „Vaak werken beide ouders. De
vakanties duren lang. Het is heel praktisch als
je elkaars kinderen af en toe kan opvangen.
Vriendschappen ontstaan dan vanzelf.”
Als je kinderen eenmaal op de basisschool
zitten, ontstaat er al snel een sociaal netwerk,
zegt Rodenburg. Je woont allemaal in de zelfde buurt, je hebt allemaal jonge kinderen, dat
schept een band. Hillegersberg is net een dorp.
Je komt elkaar overal tegen. Op het schoolplein, maar ook bij de hockeyclub, de voetbal-

Het schoolplein van De Margriet in Rotterdam. Foto Bob van der Vlist

vereniging, de zeilclub. Wij houden van zeilen, andere ouders ook. Je gaat eens samen.
Leuk voor ons en leuk voor de kinderen die
met hun vriendjes kunnen spelen.”

Elkaar opzoeken

Mensen zijn graag in gezelschap van mensen
die op hen lijken, zegt pedagoog Bas Levering
van de Universiteit Utrecht. Dat is al zo oud
als de wereld, zegt hij, maar in de tijd van de
verzuiling ging dat vanzelf. „Autochtone ouders die bewust voor een multiculturele
school kiezen, merken dat ze het meeste contact hebben met andere autochtone ouders .
Ook Turkse en Marokkaanse ouders trekken
naar elkaar toe. Dat gaat onbewust. Je vindt

gemakkelijker een gemeenschappelijk gespreksthema.”
De identiteit van de school hangt af van de ouders die hun kinderen er brengen. Dat is overal
zo. Een moeder uit Amsterdam-Zuid met drie
kinderen bijvoorbeeld weet te vertellen wie
naar welke school gaat. Op de Tweede Daltonschool zitten kinderen van artistieke ouders,
type acteurs Toneelgroep Amsterdam. Ook op
de Cornelis Vrijschool zitten kinderen van artistieke ouders, maar meer type RTL4. Naar de
schoolvereniging Willemspark gaan de kinderen van captains of industry. Naar de 1e Montessorischool kinderen van ondernemers en zakenlui, de kinderen van adel gaan naar de Hildebrand-van Loonschool, advocaten brengen

Je vangt elkaars kinderen op.
Vriendschap ontstaat dan vanzelf.

hun kinderen naar de Nicolaas Maesschool.
Ouders kiezen een school vanwege andere
ouders, zeggen basisschooldirecteuren als je
ze er naar vraagt. Hoogopgeleide ouders zijn
mondig en kritisch. „Als ze iets vinden, moet
het liefst gisteren geregeld zijn”, zegt een
schooldirecteur in Amsterdam. „Dat is wel
eens lastig.” De grote betrokkenheid van ouders is ook een voordeel. „Als er iets nodig is
voor de school, zij regelen het. Een extra computer of muziekinstrument, het is zo voor elkaar.”
Het hechte netwerk kan ook lastig zijn.
Sommige ouders vallen erbuiten. Soms zonder dat ze het willen. Of ze hebben geen tijd
om veel op school te doen. Of ze hebben geen
zin in borrels en feesten. Een Marokkaanse
moeder vertelt dat ze het gevoel had dat ze
ook naar de camping en naar de wintersport
moest, om erbij te horen.
Ouders willen dolgraag dat hun kind leuke
vriendjes heeft, zegt Schutjens. „Terecht. Dat
wil ik zelf ook. Als ouder kan je het gevoel krijgen dat je wel mee móét doen, anders heeft dat
misschien consequenties voor je kinderen.
Dus eindigen kinderfeestje vaak in borrels

voor ouders. Omdat het gezellig is. Maar ook
om te stellen: wij horen bij elkaar.”
Het kan ook lastig zijn als een vriendschap
tussen kinderen bekoelt terwijl de ouders juist
close zijn (geworden). Je ziet soms dat ouders
grote moeite doen om een vriendschap van
hun kind in stand te houden, zegt Schutjens.
Ze vindt dat begrijpelijk, maar vraagt zich af
of dat zo goed is voor de kinderen.
Schutjens ziet ook hoe moeilijk sommige
ouders het hebben als hun kind naar de middelbare school gaat en ze het hele netwerk in
een klap kwijt zijn. „Ze bellen me wel eens op
of ik wil kijken of hun zoon of dochter niet alleen zit.”
De ouders van De Margriet zijn te relaxed
voor overactief netwerken. „Gaan jullie mee
voetballen op vrijdag”, vraag Harold Steenwinkel aan Jeroen Kunstman en André Lommen. De vaders van De Margrietschool hebben
een voetbalclubje gevormd, dat elke vrijdagavond een wedstrijd speelt. André Lommen
doet mee, maar Jeroen Kunstman kijkt peinzend naar zijn knieën. „Ik geloof”, zegt hij,
„dat jullie het zonder mij moeten doen. Op
vrijdagavond ga ik op de bank cocoonen.”
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ZES MENSEN OVER DE OERMENS

Veel mensen keren uit overtuiging terug
naar oude bewegingspatronen en
voedingsleer. Verlangt u ook terug naar
de springende en klimmende mens
van vroeger? Een lezerspanel reageert.
Herm van Tits (49), plastisch chirurg
uit Eindhoven: „Deze mensen hebben
wel een punt. Gezondere voeding, macrobiotisch, links gedraaid, gen gemanipuleerd, lijkt toch beter dan wat de fastfoodketens ons voorschotelen. Ik doe
zelf ook aan extreemsport: 4 november
loop ik de marathon in New York.”
Jacqueline Zuidweg (47), Zakenvrouw
van het Jaar 2012 uit Naarden: „Het is
triest om te zien dat iedereen gemiddeld
steeds dikker wordt. We moeten bewuster gaan leven, met respect voor onze
natuurlijke omgeving. Ik ben zeker wel
voor de vooruitgang, maar ik zou niet terugwillen naar de tijd van de oermens”
Geert Stapelkamp (21), student uit
Den Haag: „Denk even na: wat was de
levensverwachting van de eerste Homo
sapiens? Natuurlijk, obesitas is een probleem, maar wat gezondheid betreft zijn
we er wel degelijk op vooruit gegaan.
Mensen moeten leren bewegen, dan is
het eten ook geen probleem meer.”
Hans Visser (70), voormalig dominee
Pauluskerk uit Rotterdam: „In de geschiedenis van Rotterdam las ik tot mijn
verdriet hoeveel mensen en kinderen
vroeger overleden door eenzijdige eetpatronen en vuil sanitair. Niet terug naar
vroeger. We moeten onze bewegingsvrijheid verbeteren.”
Els Posthouwer (54), lerares basisschool uit Breda: „Veel mensen kunnen
alle verleidingen tot ongezond gedrag
niet weerstaan, dat zie je aan de uitpuilende zomerterrasjes. We lijden aan welvaartsziekten. Dit gedrag leidt tot een tegenbeweging, maar zo’n extreme hang
naar vroeger is eveneens ongezond.”

De oermens is van zijn harige,
aapachtige imago af en geldt
tegenwoordig als toonbeeld
van gezondheid en kracht.
Anne Dohmen

Monique Samuel (22), politicoloog uit
Leiden: „Onze consumptiementaliteit is
niet alleen weerzinwekkend maar ook
eindig. Dit is echter een menselijke neiging en van alle tijden. Onze welvaart
versterkt ze slechts. Terug naar de oertijd is geen oplossing. Bezinning op een
duurzamere toekomst hopelijk wel.”

JEROEN DE LEIJER

Redactieadres van de bijlage Mens& is Postbus 8987, 3009 TH Rotterdam.
E-mails kunt u sturen naar mensen@nrc.nl

Oer-gym

Na kilometers hardlopen, push-ups, sprinten en klimmen, krijgen de deelnemers van de Urbanathlon-training een zitoefening te verwerken. Foto Jan Dirk van der Burg

J

e bent toch wel fit? Een verontrustende eerste vraag. De veertig mannen en
vrouwen die trainen ‘als een oermens in de
stad’ hebben indrukwekkende lijven. Rollende spieren, scherp afgetekend in de strakke
sportkleding die door zweet en regen aan hun
lichamen plakt. Ik slik een brok zenuwen weg
als we vertrekken. We doen mee aan een van
de trainingen die worden georganiseerd voor
de eerste Nederlandse Urbanathlon op 16 september. Zo’n 4.000 deelnemers zullen die dag
ruim veertien kilometer hardlopen, met onderweg ruim twintig ‘obstakels’. De oermens,
is de gedachte, was een allround atleet: een begenadigd hardloper met enorme spieren. Wij
hoeven zijn bewegingspatroon niet te imiteren om aan eten te komen of om aan vijanden
te ontsnappen. Maar we kunnen wél trainen
zoals „de natuur het bedoeld heeft”, in een
omgeving die we voor onszelf gecreëerd hebben: de stad. Dat is de visie van trainster Angélique Heijligers. Ze werkt in de fitnessbranche
en publiceerde het handboek voor de Urbanathlon, Train als een oermens in de stad. Zo schrijft
ze: „Ren, spring, klim en klauter [...]. Leer anders te denken over jezelf, je omgeving en
jouw plaats daarin; overwin fysieke grenzen

en zie mogelijkheden waar je eerst obstakels
zag.”
Obstakels zijn bijvoorbeeld auto’s, waar je
overheen kunt klimmen, of buizen, waar je
doorheen kunt kruipen. Hekken en muurtjes,
om overheen te springen. Maar ook: emmers
met bidons vol water van je groepsgenoten dragen terwijl je de oefeningen doet en hardloopt.
„Heerlijk”, geniet deelneemster Nicole terwijl
we in stevig tempo Amsterdam in rennen. Zoals veel andere deelnemers combineert Nicole
deze trainingen voor de Urbanathlon met bootcamp – trainingen gebaseerd op die van het
Amerikaanse leger. Daarnaast doet ze aan hockey en „gewoon hardlopen”. Maar dat laatste
vindt ze „eigenlijk heel saai.”
Was dit een film, dan zal de kijker een vermoeden hebben van wat er met de hoofdpersoon is
gebeurd als hij een paar scènes na het begin,
kokhalzend van uitputting en doorweekt van
het zweet, over een weg strompelt. Wat de regisseur niet in beeld bracht: kilometers hardlopen, afgewisseld met push-ups, dips, burpees,
walking lunges, sprintoefeningen, planken, emmers water dragen, klimmen, over hekken
springen. Dit alles in de stromende regen en
omringd door mensen die extreem fit zijn. Intimiderend fit. Mensen die ervan genieten om
afgebeuld te worden (trainster Angélique: „Go,
go, go! Wij joggen niet, wij rennen!”) en die geloven dat deze sport hun lijven sterker, fitter en
minder blessuregevoelig maakt dan de apparaten in een sportschool dat kunnen.
We sluiten de training af bij de trappen voor
Science Center Nemo. We moeten omhoog rennen en dan op handen en voeten naar beneden.
Maar na anderhalf uur training, en zonder aan
alles meegedaan te hebben, ben ik al zover heen

dat ik nauwelijks nog mijn ene been voor het
andere krijg.

Evolutie

Wie had kunnen bedenken dat de oermens van
200.000 jaar geleden ooit nog eens hip zou worden. Een levensovertuiging, een voorbeeld, de
hoop om weer gezond te worden, zonder moderne kwalen als overgewicht en hart- en vaatziekten. Terwijl hij zocht naar noten en zaden,
viste, bessen plukte, knollen opgroef en bij gelegenheid een dier ving, kweekte hij een godenlichaam. De laatste jaren zijn er oerdiëten
ontwikkeld, er wordt onderzoek gedaan naar
de levensstijl en gezondheid van onze voorouders. En nu dan in Amsterdam de eerste Nederlandse Urbanathlon, overgewaaid uit Amerika.
Wanneer veranderde het beeld van die harige, aapachtige oermens in een voorbeeld van
gezondheid en kracht? Hij dankt zijn nieuwe
imago aan de opkomst van het evolutiedenken in het dagelijks leven, een gevolg van de
wetenschappelijke vooruitgang op dat gebied.
Zoals de geëxplodeerde kennis van de genen,
de vondst van veel resten van oermensen en de
opkomst van de evolutionaire psychologie
sinds de jaren negentig. Volgens deze psychologie wordt veel van ons denken en van onze
mentaliteit geleid door oude hersenmodules
en instincten. Instincten die zijn vormgegeven tijdens onze evolutie als jager-verzamelaar en nog niet zijn aangepast aan ons bestaan als landbouwers en industriëlen.

Rauw vlees

Is het waar dat je veel vlees moet eten als je
wilt leven als een oermens, of is dat een vooroordeel? En moet dat vlees rauw zijn? De bron-

nen voor het daadwerkelijk volgen van een paleolithisch dieet – het voedselpatroon van onze voorouders – zijn talrijk. Wetenschappers
en gezondheidsfreaks zeggen lang niet altijd
hetzelfde. Ik pas mijn voeding steeds meer
aan, niet gebaseerd op één dieet of één deskundige, maar op gezond verstand en praktisch denken. Nee, dat vlees hoeft niet rauw te
zijn. Archeologen vonden kampvuren met
verkoolde botten, zaden en pitten van 200.000
jaar geleden. En in het tandsteen van Neanderthalers (100.000 jaar geleden) zijn resten
van gekookt voedsel gevonden. Daaruit blijkt
dat vroegere menssoorten hun voedsel al verhitten.

Langzame koolhydraten

Maar ik ontbijt niet meer met yoghurt nadat
ik De Voedselzandloper (2012) van de jonge arts
en onderzoeker Kris Verburgh heb gelezen.
Zuivelproducten, schrijft hij, verhogen de
kans op de ziekte van Parkinson, osteoporose,
ovarium- en prostaatkanker en ze zijn slecht
voor je darmen. De hoeveelheid calcium die je
nodig hebt, kun je volgens hem beter uit
groente en fruit halen. Ik probeer ook minder
koolhydraten te eten. Begin dit jaar schreef
Remko Kuipers in zijn promotieonderzoek
dat koolhydraten de kans op hart- en vaatziekten verhogen, veel meer dan verzadigd vet dat
doet. Kuipers pleit voor een terugkeer naar de
voedingsgewoonten uit de oude steentijd, vertaald naar de huidige cultuur. Skippen: snelle
koolhydraten (in frisdrank, koekjes en snoep
skippen. Veel minder langzamere koolhydraten (rijst, brood, pasta, aardappelen) eten en
die vervangen door langzame koolhydraten
(groente en fruit) is daar een onderdeel van.

Het grootste nadeel van dit dieet: het kost
veel tijd. Voor een ontbijtsmoothie moet ik
fruit schillen en snijden. Om te lunchen met
groenten en kip moet ik opnieuw schillen,
snijden en nu ook bakken. Ik doe veel meer
boodschappen omdat ik veel meer groente en
fruit eet en dat bederft sneller dan boter en
kaas, pasta en rijst. Het is dus ook duurder. In
de kantine op de redactie valt het niet mee om
paleolithisch eten bij elkaar te scharrelen.
Voor een consequent dieet moet ik al mijn lunches thuis voorbereiden.
Maar ik ontdek ook voordelen. Het is lekker. Ik heb tussendoor minder snel trek. Ik
word me bewuster van wat ik eet en krijg meer
interesse in koken. Ik lijk me fitter te voelen
en ’s morgens kom ik gemakkelijker mijn bed
uit. Het lijkt of ik ’s avonds minder moe ben,
mijn huid mooier wordt en ik strakker in mijn
vel zit. Al kunnen dat natuurlijk ook placeboeffecten zijn.
Tijdens de urbanathlon-training denkt
mijn lijf er echter heel anders over. Het contrast tussen de blije, onvermoeibare groep en
mijn totale uitputting is gênant, en nog veel
groter dan ik had verwacht – ik ben zelf toch
een hardloper? Nicole stelt me een beetje gerust: „Zelfs marathonlopers kunnen deze trainingen vaak niet aan. Behalve conditie heb je
namelijk ook kracht nodig.”
„Kom op”, moedigt deelnemer Floris aan,
„doe dan vijf treden.” Ik doe het. Een paar treden, terwijl de anderen fluks naar beneden
klauteren, sommigen zelfs tot vier keer toe.
„Dat waren er zeker tien”, telt Floris tevreden,
terwijl hij, op handen en voeten, achterom
kijkt.
Ik ben nog lang geen oermens.

En, is het nu écht gezond?
Eet en beweeg als oermens en je krijgt
een geweldig lijf en wordt gezond oud.
Klinkt goed, maar klopt het?
De oermens bestaat niet. In de miljoenen jaren voor onze tijd leefden verschillende menssoorten die allemaal
verschillend aten en leefden. Maar een
gemene deler is er wel: het waren rondtrekkende jager-verzamelaars die aten
wat ze tegenkwamen: zoogdieren, reptielen, insecten, vis, schelpdieren,
vruchten, knollen.
Door de opkomst van de landbouw,
10.000 jaar geleden, veranderde het dieet van deze jager-verzamelaars ingrijpend. Ze vestigden zich op één plek en
aten eenzijdiger: veel granen. Dat had
invloed op hun gezondheid. Wil Roebroeks, hoogleraar archeologie van de
oude steentijd: „Er doken ziektes op die
je daarvoor niet veel zag, zoals botproblemen en cariës. Mensen werden kleiner, hun hersenomvang nam af.” In onder meer Siberië en Afrika leven nog
groepen jager-verzamelaars. Veel
studies wijzen erop dat zij „in veel opzichten gezonder zijn dan de westerse
mens”, aldus Roebroeks.
Toch is de stap naar het volgen van een
oerdieet volgens hoogleraar voedingsleer Martijn Katan veel te groot. „Zo’n
dieet is gebaseerd op gissingen van
wat mensen 100.000 jaar geleden
aten, en niet op basis van recent onderzoek over wat nú bij ons werkt.” Wij
stellen meer eisen aan het leven dan de
evolutie aan de oermens stelde, zegt
hij. Wij willen gezond tachtig worden,
de oermens hoefde zich van de evolutie
alleen maar voort te planten. „Het is
mooi dat het geloof in het oerdieet mensen inspireert tot meer beweging en
minder junkfood. En als je gezond wilt
eten, kan het helpen om er een verhaal bij te hebben. Maar een aantal zaken is nergens op gebaseerd. We weten
niet precies wat de oermens at. Wel weten we dat het schrappen van de voedingsvezels en vitamines in volkoren
brood uit je menu niet verstandig is.”
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Vrij voor de kinderen

ZES MENSEN OVER PA PA DAG

‘Papadag’ is de naam voor
een vaste dag in de week
waarop vaders vrij nemen om
voor hun kinderen te zorgen.
Inmiddels werken ook veel vaders thuis op papadag. Volgens onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau
(SCP) is een kwart van alle
vaders met kinderen tot 3 jaar
één of meer dagen per week
thuis. Van hen werkt 9 procent
fulltime, maar heeft de werkweek in vier dagen gepropt. 4
procent werkt helemaal niet.
Het is onbekend of vaders
hun tijd op papadag ook
daadwerkelijk aan hun kinderen besteden, zegt SCP-onderzoekster Wil Portegijs: „Ze
kunnen ook gaan vissen of
zo.”

Een kwart van alle vaders met jonge
kinderen houdt een dag per week vrij
om thuis te zijn. Wat vindt u van het
fenomeen ‘papadag’? Een vast
lezerspanel reageert.
Herm van Tits (49), plastisch chirurg
uit Eindhoven: „Een papadag is voor
mij en mijn twee dochters van 10 niet
weggelegd. Als fulltime plastisch chirurg
maak ik veel uren. Mijn vrije tijd probeer
ik zo goed mogelijk te besteden aan hen.
En ook zonder papadag vinden ze me de
allerliefste papa van de hele wereld!”
Jacqueline Zuidweg (47), Zakenvrouw
van het Jaar 2012 uit Naarden: „Papadag is een wat knullige benaming; we
hebben het immers ook niet over mamadag. Voor kinderen is het belangrijk om
contact te hebben met beide ouders.
Het gaat dan niet om kwantiteit, maar
om de kwaliteit van het contact.”
Ilja Hilhorst (vandaag 22), student uit
Wijk bij Duurstede: „Papadag lijkt mij
een onnodige uitvinding. Om mij heen is
het heel normaal dat een ‘papa’ één of
meerdere dagen per week voor zijn kinderen zorgt. Vaders die tijdens zo’n dag
alleen maar aan werk denken, moeten
zich eens achter de oren krabben.”
Hans Visser (70), voormalig dominee
Pauluskerk uit Rotterdam: „Door werk
heb ik altijd te veel op afstand van mijn
kinderen geleefd. Een meer gelijkwaardige begeleiding van de kinderen was
beter geweest. Voor mij is het te laat,
maar de papadag moet er komen.”

Els Posthouwer (54), lerares basisschool uit Breda: „Mannen hebben wat
in te halen. Tegenwoordig is het met
thuiswerken gemakkelijker om opvoedtaken gelijker te verdelen. Een papadag
komt zowel het gezinsleven als de relatie
ten goede.”

Monique Samuel (22), politicoloog uit
Leiden: „Ouders moeten de lastige afweging maken tussen carrière of tijd
voor het gezin. Het is in veel beroepsgroepen niet geaccepteerd om parttime
te werken op hoog niveau. Papadag kan
een mooie opstap zijn naar een parttime
carrière voor beide ouders.”

JEROEN DE LEIJER

De ‘papadag’ van redacteur Wilfred Takken met zijn kinderen
Samuel (9), Anna Johanna (8) en
Joachim (5).
Foto’s Mieke Meesen

Mama doet het beter
Een man kan
doorgaans maar
één ding tegelijk.
Frustratie is het
loon van de vaders
die op ‘papadag’
proberen meer te
doen dan voor de
kinderen zorgen.
Wilfred Takken

Redactieadres van de bijlage Mens& is Postbus 8987, 3009 TH Rotterdam.
E-mails kunt u sturen naar mensen@nrc.nl

A

ls ik nu die dvd
van Toy Story 3 erin schuif, dan kan ik nog snel
even dat stuk over papadag tikken. Wat zou
een papadag zijn zonder dvd-speler?
Helaas, na één zin typen loopt de dvd vast.
„Papa, hij doet het niet.”
„Hè jongens, ik heb toch gezegd dat je die
dvd’s niet over de planken moet schuren.
Vroeger hadden we video’s. Die waren beter,
robuuster...”
„Ja pap.”
Hoera, ze zijn zoet. Toch even dat telefoontje doen? Maar zodra ik iemand aan de
lijn heb, hangt aan mijn been al een kind dat
verhaal komt halen. Bellen op papadag? Dat
pikken we niet!
„Papa, het is spannend. Met dat vuur.”
„Oké, ik kom er wel even bij zitten.” Goeie
scène trouwens. Tergend langzaam schuiven
Buzz Lightyear en de andere speelgoedpoppen in een trechter van de vuilverbrander richting het hellevuur. Nog even en de marsmannetjes komen hen redden met een grijper. Dat
weten de kinderen, want ze hebben hem al
tweeëndertig keer gezien. Maar het blijft
spannend.
Mijn papadag begint tegenwoordig pas om
kwart over drie. De rest van de dag zitten mijn
drie kinderen op de basisschool. Maar tot voor
kort zat ik er middenin, acht jaar lang. Voor

kleine kinderen zorgen is een verraderlijk
mengsel van slopende drukte en zuigende verveling. Eén heel lange dag vol piepkleine taakjes. Verschonen, aankleden, voeren, aandacht,
aandacht, aandacht, ruzies beslechten, straffen, troosten, doodsmak voorkomen, vermaken. En tussendoor ook nog opruimen, wassen, de weekplanning. En stiekem een beetje
werken.
Papadag was dan ook nooit bedoeld om papa een leuke dag te bezorgen. En ook niet om
vaders meer tijd met hun kinderen te gunnen.
Papadag is uitgevonden om de mama’s meer
te laten werken, omdat Nederland wat dat betreft gênant achterloopt op de rest van het
Westen.
‘Een vrouw is beter geschikt om voor kleine
kinderen te zorgen’. Tot 1970 onderschreef
vrijwel iedereen deze stelling, zo meldt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in een rapport uit 2010. Daarna begonnen langzaamaan
meer mensen dat onzin te vinden, tot het een
opinion chic werd dat man en vrouw hierin gelijk waren. Dat bleef een paar decennia de gratis mening van een stel salonfeministen, want
minder werken en meer zorgen, dat gingen de
vaders niet doen. Pas de laatste tien- vijftien
jaar wordt het wat met de papadag. Maar
sinds de gelijkere werk-zorg-verdeling praktijk is, neemt het aantal mannen dat de mening ‘mama’s kunnen het beter dan papa’s’
onderschrijft, voor het eerst sinds veertig jaar

weer toe. Hoe dat komt, meldt het SCP niet,
maar het Vermoeden van Takken luidt: omdat
vaders nu aan den lijve ondervinden hoe moeilijk het is om voor kinderen te zorgen. Dan
denken ze al snel: mama doet het vast beter
dan ik. Alleen al omdat mama minder klaagt.
Dat papadag een speciale naam heeft, geeft
al aan dat werk en zorg nog steeds niet echt
verdeeld zijn: één papadag betekent zes naamloze mamadagen. Wat voor mama vanzelfsprekend is, blijft voor papa heel bijzonder.
Aandacht trekken en jengelen om een eervolle
vermelding op de feministische meetlat, dat
doen veel papadagpapa’s. Verschillende van
die vaders schreven boekjes over hun heldendaden, meestal geestig bedoelde klaagboekjes
over het gestuntel. Het how-to-boek Papadag:
multitasken voor vaders van Gerard Janssen is
juist heel positief van toon: met Janssens
boekje in de hand is er best wat van te maken.
Een ontluisterende handleiding. De elementaire tips die Janssen geeft over schoonmaken,
opruimen, kinderen verzorgen zijn geschreven voor vaders die echt nog nooit een stofzuiger of een baby in hun handen hebben gehad.
En verder: het hele boek is één lofzang op het
multitasken, en daarmee vooral een verkapte
handleiding voor vaders om op hun papadag
toch gewoon lekker door te werken.
Dat is valsspelen: de papadag gebruiken als
stiekeme werkdag. Maar herkenbaar is het
wel.

Wat voor mama vanzelfsprekend is,
blijft voor papa heel bijzonder.

Het werk roept. En het leidt een beetje af.
Tussendoor even werken komt het dichtste bij
‘een momentje voor jezelf’. Vergeleken met de
papadag is de werkdag een oase van heldere
doelmatigheid. Hoe kan dat? Een werkdag is
toch ook een hele lange dag vol piepkleine,
moeilijk te reguleren handelingen, intensief
sociaal verkeer, allemaal mensen die om je
aandacht vragen? Een werkdag is toch ook één
groot gevecht tegen de chaos?
Chaos is de eerste openbaring van God. Volgens theoloog Arnold van Ruler gooit God
soms een schepje chaos in het raderwerk van
de kosmos omdat het anders te saai voor hem
wordt...
Boem...
Een harde klap, de televisie ligt op de
grond. Mijn jongste zoon probeerde mijn
oudste zoon een verdiende trap te geven, maar
hij trapte mis en raakte de televisie. De ingebouwde dvd-speler is nu voorgoed naar god.
„Zullen we kaarten? Knutselen?” Nee, ze
kijken wel gewone tv. Onderhandelen welke
zender. „Nee, niet die verwende Amerikaanse
nestjes op Disney Channel. Doe maar de
VPRO, jongens.”
Terug naar mijn stuk over de papadag.
Waar waren we? Waarom is de papadag zoveel
slopender dan de werkdag? Op kantoor kun je
zitten. In een stoel. Op de papadag moet je
twaalf uur lang staan, bukken, hurken, tillen,
duwen, traplopen. Fysiek is het dus inspannender. Maar de sloop geschiedt vooral in het
brein. Vergeleken bij de papadag is een kantoordag overzichtelijker omdat je daar maar
één ding hoeft te doen: werken.
En werkzorgen vallen in het niet bij zorg
om de kinderen. Die kunnen immers ieder
moment verdrinken, onder een vrachtauto lopen, achterop raken op school, gepest worden,
nachtangst oplopen, zwaarlijvig en eenzaam

worden. En over dat alles heen de zorg: ben ik
mijn kinderen niet zodanig aan het belasten
met mijn neuroses dat ze uitgroeien tot drie
verknippies?
De papadag wordt vooral een gespannen,
drukke dag als je toch andere taken erbij probeert te doen. Juist dat door Gerard Janssen
bejubelde multitasken is fataal. Dus beter kun
je je geheel op de kinderen richten en niets erbij doen, hoe moeilijk dat ook is. Niet stiekem
werken en beter ook niet gaan huishouden, is
mijn advies. Mannen zijn one trick pony’s. Eigenlijk moet je de gedachte ‘ik kan dat er wel
even bijdoen’ helemaal uitbannen.
De kinderen kijken nu naar Zaai. Mijn stuk
is af.
Gelukkig kan ik morgen weer uitrusten op
kantoor.
Gerard Janssen: Papadag, multitasken voor vaders. Uitgeverij Snor, € 16,95.
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ZES MENSEN OVER LEVENS LESS EN

Wijsheid komt met de jaren, luidt het cliché.
Vraag aan het vaste lezerspanel: Wat zou u
uzelf adviseren als u nú 12 jaar oud zou
zijn?

Herm van Tits (49), plastisch chirurg
uit Eindhoven: „Blijf zo lang mogelijk
kind. Oud, wijs en grijs komt vanzelf –
geloof me, het komt veel sneller dan je
lief is. Leef daarom je dromen. Behoud je
authenticiteit, zonder beïnvloeding van
je omgeving en de mensen om je heen,
die soms gruwelijk kunnen zijn.”

Mens& 3

Met
liefde
afgestaan

Jacqueline Zuidweg (47), Zakenvrouw
van het Jaar 2012 uit Naarden: „Doe
de dingen die je leuk vindt. Zorg goed
voor jezelf, eet gezond en ga sporten.
Luister naar de adviezen van anderen en
vertaal het naar wat je zelf wilt doen –
geniet vooral van wat je doet. Je kunt
veel meer dan je denkt.”

Eén man die als
spermadonor
de vader is van
meer dan 80
kinderen, in
wiens belang is
dat? Donor Ed
Houben: „Ik
doe wat ik
kan.”
Annemarie Haverkamp

I

n het digitale fotolijstje op het dressoir
komen ze een voor een voorbij, de kinderen van Ed Houben (43). De meesten
zijn hoogblond, met blauwe ogen. De
baby’s lijken op elkaar. Kleine Edjes.
In de documentaire De man met 100 kinderen,
die donderdag in première gaat, zien we hoe
Houben uit Maastricht te werk gaat . Dat gaat
zo: hij trekt zich terug in de badkamer, overhandigt later een potje sperma aan een wensvader en wensmoeder die op zijn tweezitsbank zitten te wachten, begeleidt hen naar de
logeerkamer zodat ze zijn zaad met een spuitje naar de juiste plek kunnen leiden, kijkt intussen tv en vraagt even later of het allemaal is
gelukt. Vervolgens breken twee spannende
weken aan. Als de vrouw niet zwanger is,
komt het stel terug voor een nieuwe
poging.
Als toeschouwer zit je met
open mond te kijken naar de
documentaire van filmmaker
Vuk Janic. En als Houben het
potje sperma liefdevol de zoveelste mogelijke vader in handen drukt („Warm houden, anders gaat de kwaliteit achteruit”), bekruipt je een gevoel van
onbehagen. Kan dit? Mag dit?
De hoofdpersoon ziet het
probleem niet. Ja, hij heeft heel
veel nakomelingen (bijna 90).
Maar is dat een reden om het

Ilja Hilhorst (22), student uit Wijk bij
Duurstede: „Ik ben pas een decennium
verder, maar een belangrijke boodschap
heb ik wel voor de puberversie van mezelf: maak je gymnasium af en haal wat
minder rottigheid uit. Geniet van het kind
zijn, maar doe ook iets zinvols met je leven. Je kunt alles wat je wilt, jongen.”
Hans Visser (70), voormalig dominee
Pauluskerk uit Rotterdam: „Ik zou mezelf aansporen om de wereld beter te
begrijpen. Welke rol speel ik als individu
in dit universum? Ik heb een hoop geleerd na mijn twaalfde. Nu zou ik mezelf
waarschuwen voor vooringenomenheid,
vooroordelen en onverdraagzaamheid.”
Els Posthouwer (54), lerares basisschool uit Breda: „Meid, trek na je studie de wijde wereld in en ontdek haar.
Het zal je onuitwisbare ervaringen brengen en je horizon verbreden. Je leert dingen in een ander perspectief te zien en
geeft je meer inzicht in de verhoudingen
in de wereld.”

volgende paar met een intense kinderwens te weigeren? Toen in 2004
bij wet anonieme spermadonatie
niet langer was toegestaan, dreigde een donortekort. Houben, vaste
leverancier bij de spermabank, zag
op internet een schimmige handel
ontstaan. Daar ging hij tegenin
door (gratis) privédonor te worden. Hij heeft een website en
praat openlijk over zijn donorschap. Zijn kinderen mogen hem
gewoon opzoeken. Ed Houben,
toeristische gids in Limburg, op
dit moment samen met een vrouw met kinderwens, wil iets zinvols doen met zijn leven.
„Bij wensouders stel ik mezelf altijd de
vraag: zou ik mij als kind happy voelen bij deze mensen?” zegt hij, tijdens een gesprek in
zijn keurige portiekflat. Meestal is dat zo,
want mensen die hem benaderen zijn doodnormale burgers, zegt hij. „Hoogopgeleid,
goede baan. Ze hebben alleen de pech dat de
man geen goede zaadcellen heeft.” Of er is
geen man; Houben helpt ook lesbische stellen
en alleenstaande vrouwen die volgens hem bij
een kliniek weinig kans maken. „Tot nu toe
lijkt geen enkel kind er problemen mee te hebben. Hoe dat later zal zijn als ze in de puberteit komen (de oudste is negen, AH), is afwachten. Ik heb er geen angst voor. We leren elkaar
zo vroeg mogelijk kennen. Als iemand vraagt
‘wie is jouw papa’, is dat heel duidelijk: ‘papa
Ed.’ Houben wijst met een vinger naar zichzelf.
Guido de Wert, hoogleraar biomedische
ethiek aan de universiteit van Maastricht,
denkt dat het zo eenvoudig niet ligt. De vraag
is niet zozeer ‘wie is jouw papa’, maar: ‘wat
zijn de psychosociale gevolgen voor het kind?
Als kind word je plotsklaps geconfronteerd
met een donorvader en negentig halbroers en
halfzusjes. Hoe erg is dat?’ Zijn antwoord: dat
weten we niet. Naar Houbens unieke geval is
geen onderzoek gedaan. Omdat in Nederland
niet-anonieme spermadonatie pas sinds kort
bestaat, is (nog) niet onderzocht of kinderen
de behoefte hebben later te weten
wie hun biologische vader is en wat
eventueel contact met hen doet. Een
verschil met de kinderen van Houben is in elk geval dat nakomelingen van ‘medische’ donoren na hun
zestiende mogen kiezen of ze hun
biologische vader willen leren kennen. „Ze hebben dus ook het recht
níét te weten wie de donor is”, zegt
De Wert. In de documentaire zien
we hoe Houben een familiedag organiseert op een terras in de Limburgse heuvels. Hij deelt cadeautjes uit, knuffelt een baby die een
shirtje draagt met ‘Papa Ed is the

best’. De kinderen wordt niet gevráágd of de donor in hun leven
mag komen. De Wert noemt het
„wat naïef” „dat Houben zijn acties vanuit een vanzelfsprekende
goedheid verklaart. . Er is volgens
hem sprake van een riskante rolverwarring: is ‘papa Ed’ donor of
vader?
Houben zelf zegt: „Ik doe wat ik
kan.” Is er geen behoefte aan contact, dan zal hij niet ‘storen’. Hij
gaat wel eens een dagje uit met een
alleenstaande moeder en haar kind
en krijgt kinderen op bezoek. Zoals Doris, de
dochter van een lesbisch stel die we in de documentaire zien. Zij weet wie ‘papa Ed’ is, kletst
honderduit als ze bij hem is. Haar moeders
hechten eraan dat ze haar vader kent.
Is die omgang in het belang van het kind?
De Wert: „Dat kun je je afvragen. Meneer Houben presenteert zich als een superpapa. Als
weldoener. Op eigen initiatief organiseert hij
die party, waarmee hij misschien
verwachtingen schept. Maar wat
als de kinderen later intensiever
contact willen? Dat kan hij vanwege het grote aantal niet bieden.’
Wat de casus behalve het extreem grote kinderaantal zo prikkelend maakt, is volgens De Wert
dat Houben ook met vrouwen
naar bed gaat als ze dat wensen.
Opnieuw kun je de vraag stellen
hoe ‘goed’ deze vorm van donorschap is – nog los van het risico op
soa’s. Houben zegt dat de kans op
bevruchting bij seksueel contact
groter is dan bij zelfinseminatie.
De Wert noemt dat verschil heel klein. Daarnaast valt het tekort aan donoren reuze mee,
merkt hij op. En worden lesbische stellen en
singles tegenwoordig ook geholpen in klinieken. „De vraag dringt zich op wat ‘the good
reason’ en wat ‘the real reason’ van deze donor
is om grote aantallen vrouwen te bevruchten.’
Hij zou ook willen weten waarom ze juist met
Houben in zee gaan. „Gaat het om zijn persoon? Hebben deze vrouwen vervelende ervaringen bij of onjuiste ideeën over de toegang
tot het medisch circuit?”
Houben: „De mensen die bij mij komen zijn
vaak al bij een kliniek geweest. Ze hebben behoefte aan intimiteit. Ik dacht toen: het zijn

‘Meneer Houben
presenteert zich als een
superpapa’

volwassen mensen die
ik de keuze moet geven. Eigenlijk willen
de meeste mensen gewoon normaal zijn.
Zelf begon ik me de
laatste jaren ook minder lekker bij te voelen bij zelfinseminatie. De leveranciersingang is achterom. Zet
u de flessen daar maar
neer.”
Een argument tegen de ‘massadonatie’ van
Houben kan zijn dat in het medisch circuit
een man maximaal 25 spermadonaties mag
doen. Om inteelt te voorkomen. Houben lapt
die limiet aan zijn laars: „Ik houd een administratie bij van alle wensouders met wie ik ooit
een poging heb gedaan. Als ik doodga, weet
mijn zus die administratie te vinden. Zij zal
ervoor zorgen dat de website blijft bestaan, zodat de kinderen altijd te traceren zijn. De ouders hebben ook zelf een verantwoordelijkheid. Ze moeten alert
zijn als hun donorkind met een
partner thuiskomt die eveneens
door een donor is verwekt. Maar
mijn kinderen wonen in Nederland, Duitsland, België, Italië en
Nieuw Zeeland. Dat maximum
van 25 is berekend op Nederland.”
De Wert: „Die 25 is punt van discussie. Het maximum ligt in Nederland vrij hoog in vergelijking
met andere landen. Natuurlijk
gaat Houben er wel heel ver overheen. Als iedereen naar zijn familiedag zou komen, kennen de kinderen elkaar en neemt het inteeltrisico af. Komen ze niet, dan speelt het inteelt-argument
nog steeds. Bij niet-anonieme donatie is er een
nieuw, psychosociaal, argument voor een limiet: het vermijden van de mogelijke confrontatie met grote aantallen halfbroers en -zussen. Maar wat Houben doet is niet in strijd
met de wet. Wel ethisch bedenkelijk.” En wat
als over twintig jaar blijkt dat hij toch een erfelijke ziekte bij zich droeg? Ook die vraag
maakt deel uit van de discussie over de limiet,
zegt De Wert. „Als zo’n scenario uitkomt, is
dat dan een argument te kiezen voor een kleiner aantal kinderen per donor? Als je de limiet
verlaagt, heb je meer donoren nodig. En dan
neemt de kans weer toe dat er een man tussen
zit die erfelijk belast is.”
Ed Houben ziet geen redenen om te stoppen. De vraag is groot en hij bekijkt het zo: als
híj de wanhopige wensouders niet helpt, kiezen ze wel een andere manier. Misschien een
onenightstand. Misschien een anonieme donatie via internet. En dat, vindt hij, is zeker
niet in het belang van het kind.
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Monique Samuel (22), politicoloog uit
Leiden: „Laat jezelf nooit een spreekverbod opleggen. Leef, droom, geniet,
en besef dat liefde kostbaar is. Wees
niet bang, want angst is er al genoeg in
deze wereld. Het is zoals Thomas Jefferson zei: Elke generatie heeft zijn eigen
revolutie nodig.”
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Filmmaker Vuk Janic: fascinatie voor dubbellevens
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Filmmaker Vuk Janic (Sarajevo,
1953) volgde spermadonor Ed
Houben ruim een jaar. Het verhaal
fascineert hem vanwege het geloof in de maakbaarheid van de
wereld van Ed en de wensouders.
Vrijwel alle (wanhopige) stellen
met een kinderwens zoeken contact met Houben via internet.
Daarnaast is Janic gefascineerd
door mensen met een dubbelleven. „Als filmmaker geef ik geen

oordeel, dat laat ik aan anderen
over.” Janic maakte eerder onder
meer de documentaires Het laatste Joegoslavische elftal (nominatie Gouden Kalf, 2000) en Meester
Ben (2008).
De man met 100 kinderen gaat
donderdag in première op het Nederlands Film Festival in Utrecht.
Op 1 oktober is de documentaire
te zien bij de NCRV (Nederland 2,
23.05 uur).
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vloeden dat de ‘bedrading’ in de hersens verbetert en kinderen meer kunnen in intellectueel en emotioneel opzicht? Nee, zegt Karen
Koldewijn, dat is te kort door de bocht. Uit
studie blijkt dat de sensorische gebieden in de
hersenen zich eerder ontwikkelen dan cognitieve functies in het brein. Maar kinderen
overladen met zintuiglijke prikkels, zoals bij
Baby Sensory gebeurt, heeft geen zin. Het gaat
om de match tussen waar het kind aan toe is
en de informatie die daarbij past. Dat gebeurt
niet bij Baby Sensory. „Met als resultaat: baby’s met stress.” Langdurige stress („wel na
langer dan een uurtje in de week, hoor”) is
zelfs nadelig voor het brein: er ontstaan minder of andere verbindingen.
Baby Sensory is een internationale keten,
waarbij franchisenemers de formule kopen. In
Nederland zijn tien franchisenemers (‘trainers’) die in veertien steden lesgeven. Hoeveel
ouders er op afkomen, heeft Wim Rimmelzwaan, de directeur van de Nederlandse tak,
nog niet paraat. „We zijn nog niet zo heel lang
bezig. Maar het loopt goed.” De trainers werken met fiber optic-lichtshows, zeepbellen, ballen, rammelaars, muziek, babygebaren, babymassage, poppenshows, lichtballen, zang,
dans, dierengeluiden, vormen, patronen, waterspelletjes en stofmaterialen. De baby’s zijn
welkom vanaf zes weken.
De babyexperts keken naar onlinefilmpjes
van de cursus in Groot-Brittannië. Karen Koldewijn kreeg buikpijn toen ze moeders boven
het hoofd van hun zuigelingen al zingend parapluutjes met verschillende kleuren zag
ronddraaien. „Weet je hoeveel gecompliceerde
informatie er op zo’n kind afkomt?” Alle zintuigen worden geprikkeld. De ene activiteit
volgt snel op de volgende. „Wat een narigheid.” De ene baby had er uitpuilende ogen
van, de ander huilde. Ouders moeten deze
hysterische activiteiten niet thuis voortzetten.
„Dan slaan ze de plank volledig mis”, zegt
Bregje Houtzager. Op de website van Baby
Sensory staat dat de organisatie de cursussen
ook op kinderdagverblijven aanbiedt. Karen
Koldewijn vindt dat een „hele gevaarlijke ontwikkeling”.

ZES MENSEN OVER EER LIJ KH EI D

Iedereen maakt het weleens mee: bij het
inparkeren raak je per ongeluk een andere
auto en je maakt lichte schade. Niemand
die het heeft gezien. Laat je een briefje
achter? Een vast lezerspanel reageert.
Herm van Tits (49), plastisch chirurg
uit Eindhoven: „Ik heb een keer een
briefje achter de ruitenwisser gevonden
met de tekst: ‘Ik heb zojuist een aanrijding veroorzaakt en schrijf nu dit briefje
omdat iemand staat te kijken’. Geen
naam, wel een kras. Erg vervelend, altijd
gegevens achterlaten.”
Jacqueline Zuidweg (47), Zakenvrouw
van het Jaar 2012 uit Naarden: „Ik
maak een foto van de schade met mijn
smartphone, doe een briefje onder de
ruitenwisser en wacht tot de eigenaar
contact opneemt. Goed voorbeeld doet
hopelijk goed volgen, al vertoont mijn
auto veel sporen van anonieme daders.”
Ilja Hilhorst (22), student uit Wijk bij
Duurstede: „Lastige vraag. Als niemand
het heeft gezien, ga je niet zitten wachten tot de eigenaar van de auto terugkomt. Ik zou even op me heen kijken en
dan wegrijden. Ik laat geen briefje achter, nee. Last van schuldgevoel? Dat heb
ik niet.”
Hans Visser (70), voormalig dominee
Pauluskerk uit Rotterdam: „Ik heb
eens tijdens het parkeren een auto licht
geraakt. Er was geen deuk, maar slechts
een minuscuul streepje. Ik heb lang geaarzeld. Het was niet de moeite waard
om het aan te geven, maar toch knaagde mijn geweten.”

Intuïtie

Els Posthouwer (54), lerares basisschool uit Breda: „Er gaat netjes een
verontschuldigend briefje met mijn gegevens onder de ruitenwisser. Tenzij ik
weet dat het de auto is van ex-directeur
Erik Staal van Vestia, of een ander die
zich heeft verrijkt met gemeenschapsgeld. Dan heb ik minder scrupules.”
Yoga voor moeders en baby’s in de Verenigde Staten, februari 2011. Foto Hollandse Hoogte
Monique Samuel (22), politicoloog uit
Leiden: „Afgelopen week is voor de
tweede keer in drie maanden m’n fiets
gestolen. Een vreselijk gevoel. Ik begrijp
mensen niet die zomaar iets van een ander afnemen. Ik streef ernaar eerlijk en
integer te handelen. Dus nee, ik zou bij
schade niet zomaar doorrijden.”

JEROEN DE LEIJER

Een kind van vijf maanden
een koprol laten maken,
waarom moet dat? Er zijn
nuttige babycursussen,
zeggen experts. Maar vooral
veel zinloze.

B

Juliette Vasterman
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ij de evenwichtsbalk
in een gymzaal in Den Haag staat een moeder
met haar baby van vijf maanden. Een docent
helpt mee. Eerst het hoofd op de balk, dan
de beentjes in de lucht. „Pak jij hem hier
even over?” En hupsakee: een handstandkoprol.
Gek tafereel? Helemaal niet.
In Nederland kun je met je baby naar gym.
En naar babyyoga, babymassage, ‘babybonding’, babyzwemmen, babygym, babygeba-

ren, babymuziek, babydans, babymotoriek,
babyfluisteren, babyfitness, babypilates, babysamba, babybewegen, babycommunicatie, babybuikdans en babypret, baby speellezen of
‘Baby Sensory’.
De baby’s leren er van alles, zeggen de cursusleiders. Yoga, massage en buikdansen zouden goed zijn om de band tussen ouder en
kind te versterken. De lessen moeten de ontwikkeling en de innerlijke rust van het kind
bevorderen – dat zorgt voor minder huilen en
beter slapen. Gym, pilates en fitness zouden
bijdragen aan de lichamelijke ontwikkeling.
Lezen, muziek en gebaren zijn goed voor de
taalontwikkeling, het muziekgevoel en praten
zonder woorden.
En, werkt het?
Een vader (32) die naar de vadergroep babymassage gaat, denkt „stiekem” van niet. Zijn
kind van vijf maanden wil maar niet stilliggen
tijdens de massage. „Dus het heeft weinig
zin.” En er zijn altijd een paar baby’s die hui-

Babystress
van de les

len. Dat leidt af. Verder is het wel gezellig, zegt
hij. „Beetje praten met andere vaders.”
Een vrouw (32) in trainingspak komt met
haar dochter van negen maanden bij een babyyogales vandaan. Het was ontspannen, zegt ze.
Haar kind valt altijd in slaap. „Maar je leert er
ook van alles over de ontwikkeling van je kind.”

Orde, rust, regelmaat

Babycursussen zijn vooral leuk voor ouders,
zeggen babyexperts. Vaders en moeders kunnen even volledig aandacht geven aan hun
kind. Gezellig, kletsen met andere ouders.
Maar voor baby’s is het niet altijd goed. Vaak is
het te druk: te veel geluid, te veel mensen en
activiteiten die tegelijkertijd worden aangeboden en niet zijn afgestemd op de leeftijden van
de kinderen. Met als gevolg dat er een enorme
lading aan informatie op een kind afkomt,
zegt Karen Koldewijn, kinderfysiotherapeut
en onderzoeker van het Amsterdamse AMC.
„Dat kunnen baby’s helemaal niet aan.”

Baby’s raken overprikkeld. Elk kind reageert daar weer anders op, zegt Bregje Houtzager, gezondheidspsycholoog in het Deventer Ziekenhuis en verbonden aan het Nederlands Instituut van Psychologen. De een sluit
zich af door te gaan slapen. De ander gaat huilen, overstrekt zich of vertoont apathisch gedrag. Dat betekent dat de kinderen stress ervaren. „Met als gevolg dat ze niets leren.”
Een baby vaart het best op orde, rust en
regelmaat. Deze elementen ontbreken bij veel
cursussen, zegt gezondheidswetenschapper
Marij Eliëns, die opvoedprofessionals begeleidt. De regelmaat wordt onderbroken, lessen
zijn op tijden dat de baby normaliter een dutje
doet. Ook de voorspelbaarheid is weg, er komt
zo veel op een baby af, dat het kind gestresst
raakt
De experts willen niet alle cursussen over
één kam scheren. „Want er zijn ook genoeg
kindvriendelijke babyclubs”, zegt Koldewijn.
Er zijn enorm veel cursussen. De zoektermen

‘babybewegen cursus’ levert 314.000 Googlehits op. ‘Babyyoga cursus’ 302.000, ‘babymassage cursus’ 66.700. De leiders zijn soms spirituele hobbyisten of yogaleraressen die eeuwenoude tradities uit India en Afrika aanhalen om de werking van hun les te onderbouwen. Fysiotherapeuten en andere trainers verwijzen naar naar wetenschappelijke studies.

Parapluutjes

Zo ook de Britse Lin Day, bedenker van Baby
Sensory. Zij zette haar cursus in 2006 op. In
Groot-Brittannië is die populair, volgens de
organisatie komen jaarlijks zo’n 30.000 ouders met baby’s naar de lessen. Het idee: zintuiglijke prikkelingen zorgen ervoor dat er
meer en sneller verbindingen worden gelegd
tussen hersencellen. Verbindingen die niet
worden gestimuleerd, sterven af. Daarom is
het volgens Lin Day belangrijk om „baby’s
bloot te stellen aan allerlei leerervaringen”.
Kun je de ontwikkeling inderdaad zo beïn-

Directeur Rimmelzwaan heeft inmiddels de
babyexperts uitgenodigd om een aantal lessen
te komen zien. Volgens hem valt het allemaal
wel mee met de prikkels. Het gaat om 50 minuten, één keer in de week en tussen de
activiteiten zijn er rustmomenten. Hij weet
dat baby’s zich afsluiten als het te veel wordt.
„Dan gaan ze vaak slapen. Dat kan ook gebeuren in een een druk winkelcentrum.” Toen
Rimmelzwaan opa werd, zag hij het verschil:
vroeger was er altijd wel een ouder of grootouder om een kind heen. Nu werkt iedereen, opa
en oma wonen ver weg. En wat krijg je dan? De
kinderopvang, „waar ze veel te weinig tijd
hebben voor baby’s”. Met Baby Sensory wil hij
„ouders inspireren om te leren spelen waardoor de baby’s spelend leren”.
Maar ouders hoeven niets te leren, zegt
Marij Eliëns. Als ze afgaan op hun intuïtie,
weten ze precies wat ze moeten doen. Baby’s
hebben van nature een grote behoefte om zich
te ontwikkelen. Ouders hebben van nature
een grote behoefte om hun kind te volgen en
waar nodig te helpen. „Dat gaat helemaal vanzelf.” Dus als een baby een knietje optrekt, zal
een ouder toeschieten om ook het andere
knietje naar boven te duwen, zodat de baby
leert kruipen. Als een kind gebiologeerd naar
een wapperend gordijn kijkt, zal de ouder de
baby aan de stof laten voelen.
En dan nog. De ontwikkeling van een baby
zegt niets over de ontwikkeling op langere termijn, zegt pedagoog Bas Levering van de Universiteit Utrecht. De een kan met acht maanden lopen, de ander met achttien. De een kan
al echt praten als hij twee is, de ander nog niet
op zijn vierde. En ook die laatste kan hoogleraar worden.
Babycursussen horen bij de prestatiemaatschappij, zegt Levering. „Het is een wedstrijd
geworden: kan die van jou nog niet lopen?”
Levering vertelt dat in de jaren 70 ouders veel
meer keken naar de behoefte van het kind. Dat
veranderde door de economische crisis in de
jaren 80. Het marktmodel zorgde voor concurrentie, de prestatiedrang groeide. Die tendens is met de huidige crisis toegenomen. Ook
sociale media spelen een rol, zegt Levering. Iedereen kan elkaar de hele dag van informatie
voorzien ‘Die van mij kan al...’. „Mensen brallen, schuiven zichzelf naar voren en beconcurreren elkaar.” En dan kunnen de kinderen niet
achterblijven. Kinderen zijn projecten geworden. Daar passen babycursussen bij.
Slaan we door? Rimmelzwaan vindt van niet.
„Daar zijn wij Nederlanders veel te nuchter
voor.”
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ZES MENSEN OVER DE BODYSCAN

Een check van het lichaam op ernstige
ziektes is populair. Zou u een bodyscan
laten maken om te weten te komen of
u ongemerkt ziek bent? Een vast
lezerspanel reageert.
Herm van Tits (49), plastisch chirurg
uit Eindhoven: „Als je je lijf laat checken
met een scan, kan het per je leven redden – als er tenminste nog iets aan gedaan kan worden. Zo niet, dan heb je
een probleem: de wetenschap dat je
geen klachten hebt en binnenkort toch
doodgaat. Ik zou het niet willen weten.”
Jacqueline Zuidweg (47), Zakenvrouw
van het Jaar 2012 uit Naarden: „Ik ben
nieuwsgierig van aard, dus ik zou zeker
een keer een bodyscan willen ondergaan. Juist om te checken of ik gezond
ben. De gezondheidszorg zou meer preventief dan curatief moeten werken. Dat
scheelt in de kosten.”
Ilja Hilhorst (22), student uit Wijk bij
Duurstede: „Doe het me niet aan. De
bodyscan lijkt me erg geruststellend
voor mensen die naar hypochondrie neigen. Hetzelfde zal gelden voor ouderen
die uitsluitsel over een kwaaltje willen.
Toch hebben de meeste mensen geen
bodyscan nodig. Onder wie ikzelf.”
Hans Visser (70), voormalig dominee
Pauluskerk uit Rotterdam: „Als ik zou
vermoeden dat ik een ziekte met mij
meedraag, zou ik wel 1.500 euro overhebben voor een bodyscan. Al sinds jaar
en dag vechten we tegen ziekten. Ik wil
graag weten wat mij mankeert. Wat ik
weet, deert mij niet.”
Els Posthouwer (54), lerares basisschool uit Breda: „De bodyscan is een
exponent van de gedachte dat het leven
controleerbaar en maakbaar is. De medische commercie speelt daar heel handig op in. Zo’n momentopname kan
echter schijnzekerheid of onnodige ongerustheid opleveren.”
Monique Samuel (22), politicoloog uit
Leiden: „Als mijn ouders hadden geweten welke ziektes ik zou krijgen, dan waren ze wellicht nooit aan kinderen begonnen. Ik heb een ernstige oogziekte
en bloedafwijkingen, allemaal niet te behandelen. Alles weten staat niet gelijk
aan alles genezen.”

JEROEN DE LEIJER
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Gezond
erin, als
patiënt
eruit
Met de bodyscan kun je
erachter komen of je nog
helemaal gezond bent.
Maar volgens critici
worden mensen zo tot
patiënt gemaakt terwijl
ze niet ziek zijn.
Andreas Kouwenhoven

D

oodstil ligt ze op bed.
Een vrouw van 51. Haar benen ontbloot, haar
bovenlichaam ingesloten in een nauwe, ronde
machine. Het bromt en piept. Over haar buik
hangt een infuusslangetje.
Deze vrouw is kerngezond. Geen pijntjes,
nergens klachten. En toch ligt ze hier, onder
de mri-scanner van het Mathias Ziekenhuis in
Rheine, Duitsland. Ze krijgt een ‘bodyscan’.
Hierbij wordt het lichaam onderzocht op ernstige ziektes, vernauwde bloedvaten of andere
kwalen.
In de ruimte naast de machine staart een
vrouw in witte kleding naar een computerscherm. Er verschijnen scanfoto’s, zwart-witbeelden van de vrouw op het bed. De longen
komen langs, de darmen, het hart, het hoofd.
De vrouw klikt met een muis door de beelden
heen. Door de hersenfoto’s, met duizenden
zwart-wit pixels erop. Ze controleert het
brein.
Ieder jaar ondergaan ongeveer drieduizend
Nederlanders een bodyscan in Rheine. Het
pakket bestaat uit een fietstest, longfunctietest, laboratoriumonderzoek, mri-scan en een
echo van het hart. Het bedrijf Prescan uit Hengelo biedt de medische onderzoeken aan (kosten: vanaf 1.000 euro) en adverteert ervoor
met tal van bekende Nederlanders als uithangbord. Willeke van Ammelrooy. Catherine
Keyl. Ed Nijpels. Allemaal ondergingen ze een
bodyscan. Allemaal prijzen ze hem aan.

Foto Eric Brinkhorst, illustratie Marike Knaapen

Waarom ook niet? Waarom zou je niet willen weten of je nog gezond bent? Waarom niet
willen weten of je rondloopt met een sluimerende ziekte onder de leden? Een stiekeme tumor?
In Nederland zijn commerciële scans verboden omdat het zou leiden tot overdiagnose.
Bij één op de zeven mensen die een bodyscan –
door critici ook wel bestempeld als de ‘pretscan’ – ondergaan, wordt een afwijking gevonden die nader onderzoek vergt. Maar na controle in Nederlandse ziekenhuizen blijken de
afwijkingen vaak niet ernstig genoeg voor een
operatie. Volgens medisch ethicus Eva Asscher, verbonden aan het Erasmus MC, is het
gevaar dat mensen door een bodyscan onnodig patiënt worden. „Het lichaam van een ouder persoon ziet er gewoon niet meer helemaal perfect uit van binnen”, zegt ze, „dus
wordt er bij zo’n scan vaak wat gevonden”.
Ook ‘ziekten’ die niet gevonden hóéven worden, omdat ze niet levensbedreigend zijn.
Een soortgelijke discussie wordt gevoerd
over het screenen van mannen op prostaatkanker. Dat is niet zinvol, zegt Asscher, omdat
veel oudere mannen prostaatkanker hebben
maar de kans heel klein is dat ze eraan overlijden. In de screening is bovendien geen verschil te zien tussen goedaardige en kwaadaardige gezwellen. „Je kunt je afvragen hoeveel
zin het dan heeft om zoiets te weten”, zegt Asscher. „In dat geval maak je veel mensen ziek

voordat het nodig is.”
Weten of niet weten? In het Duitse Mathias
Ziekenhuis hoeven ze over die vraag niet lang
na te denken. Op de gang van de afdeling radiologie hangt een twee meter lange scanfoto
in een zwart lijstwerk. Het is de binnenkant
van het lichaam van dokter Günter Klass,
hoofd van de afdeling. De dokter staat naast
zijn inwendige zelfportret in spijkerbroek
met daarboven een wit La Coste-shirt en een
zwarte designerbril. „Kijk”, wijst hij op de
reusachtige foto met grijskleurige organen.
„Fascinerend! Zo ziet de mens er dus uit van
binnen. Het is kunst. Het is... een soort Leonardo da Vinci!”
Dokter Klass legt dagelijks mensen met én
zonder noemenswaardige klachten onder de
mri-scanner. Hij omschrijft de gemiddelde
‘bodyscan-klant’: 80 procent is man, begin
vijftig, meestal met een eigen bedrijf. Het zijn
mensen die gewend zijn voor zichzelf te denken, zegt Klass. „Ze zien om zich heen mensen
sterven aan kanker of een hartinfarct en vra-

gen zich af: draag ik ook iets mee in mijn lichaam?”
Dat was ook wat fotograaf Sake Elzinga (52)
zich afvroeg toen hij twee jaar geleden een bodyscan onderging. „Ik dacht: misschien zijn
mijn aderen wel dichtgeslibd nu ik 50 ben. Je
hoort het zo vaak om je heen.” De bodyscan
stelde hem enerzijds gerust: met zijn aderen
bleek niets mis. Wel waren er „twee kleine
stipjes” te zien op de scan, in zijn lever en longen. Het zou waarschijnlijk niets ernstigs zijn,
zei de dokter, maar wilde Elzinga het zeker
weten, dan moest hij het laten onderzoeken.
Elzinga reed met een dubbel gevoel terug naar
huis. „Aan de ene kant opgelucht, maar ik
dacht wel: oei, wat moet ik nou met die stipjes?”
Onbestemde vlekjes in de longen. Het is een
van de redenen waarom de Gezondheidsraad
niet wil dat de bodyscan in Nederland wordt
toegestaan. Niet van elke ‘vondst’ kan meteen
worden vastgesteld hoe ernstig deze is: het
verschil tussen een onschuldig stipje en een

‘Je leven wordt niet leuker na het
ontvangen van een doodvonnis’

ernstige ziekte hoeft niet groot te zijn. Voor de
Gezondheidsraad staat het vast: de bodyscan
belast mensen met zorgen waar ze niets aan
hebben.
Of een onduidelijke scanuitslag gevolgen
heeft voor iemands psychische gestel, is niet
zeker. Wel blijkt uit onderzoek dat mensen die
te horen krijgen dat ze een ongeneeslijke ziekte hebben, daar psychische schade van ondervinden. Asscher: „Je leven wordt niet leuker na
het ontvangen van een doodvonnis.” Ze kent
een geval van iemand die een bodyscan deed
en te horen kreeg dat hij een niet te genezen
tumor in de hersenen heeft zitten. Een tumor,
waar hij tot dan toe geen last van had. Asscher:
„Dan verruïneer je de jaren die iemand nog
zonder zorgen had kunnen meemaken.”
Ja, erkent ‘bodyscan-dokter’ Klass, zijn scan
heeft nadelen. Maar ook voordelen. Er zijn
mensen die zonder de bodyscan nu niet meer
zouden leven. Willeke van Ammelrooy had
bijvoorbeeld twee weken geleden haar Gouden Kalf niet kunnen ophalen zonder bodyscan. Bij haar werd eierstokkanker in een vroege fase geconstateerd, en zij kon direct worden
behandeld. En er zijn meer ‘overlevers’. De 63jarige Willem van Oort, directeur van een geneesmiddelenbedrijf, kwam er bij een bodyscan achter dat hij een niertumor had. Nu gaat
hij weer gezond door het leven en laat hij zich
iedere drie jaar scannen in Rheine. Van Oort:
„Pas als ik 80 ben en achter een rollator loop,

stop ik ermee.”
De bodyscan levert voor de samenleving als
geheel misschien geen gezondheidswinst op,
concludeert dokter Klass, maar voor het individu wel. Klass: „Mensen betalen er zelf voor.
Waarom zouden zij niet de vrijheid mogen
hebben om hiervoor te kiezen?”
Dat vraagt demissionair minister Schippers
(Volksgezondheid, VVD) zich ook af. Ze heeft
een werkgroep samengesteld die een richtlijn
moet opstellen voor het toestaan van preventief medisch onderzoek. De minister overweegt de bodyscan ook in Nederland toe te
staan, omdat het nu al over de landsgrenzen
gebeurt. De drieduizend Nederlanders die
jaarlijks naar Rheine afreizen, willen wél weten wat er van binnen mis is in hun lichaam.
Volgens Asscher heeft de belangstelling
voor de bodyscan te maken met de toenemende aandacht voor gezondheid in de samenleving. Er heerst een idee dat preventie altijd
goed is, zegt ze, en dat komt deels door de vele
gezondheidscampagnes over roken en drinken. „Mensen zijn gaan geloven dat als je er
maar vroeg genoeg bij bent, er altijd nog wat
aan te doen is.”
De bodyscan als levensverzekering? Asscher: „Over veel dingen hebben we controle,
maar niet over ons leven. De dood is een gegeven. Daarom zoeken we naar zekerheden, willen we horen dat we nog gezond zijn. De bodyscan is het kopen van geruststelling.”
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ZES MENSEN OVER GUILTY PLEASURES

Soapseries kijken, junkfood eten,
ontbijten bij de Ikea: iedereen heeft wel
een guilty pleasure. Waar geniet u van,
maar schaamt u zich ook een beetje
voor? Een vast lezerspanel reageert.
Herm van Tits (49), plastisch chirurg
uit Eindhoven: „Ik behoor tot de vier
miljoen kijkers die zondagavond met de
gordijnen dicht geniet van Boer zoekt
vrouw. Geen intellectueel, informatief of
educatief programma, maar je wilt de
persiflages in De wereld draait door toch
ook begrijpen?”
Jacqueline Zuidweg (47), Zakenvrouw
van het Jaar 2012 uit Naarden: „Ik kan
heel goed een gesprek met mezelf voeren – en dan ook werkelijk hardop uitgesproken. Bijvoorbeeld als ik een mail aan
het schrijven ben. En als ik geen dame
ben in het verkeer spreek ik mezelf ook
wel eens vermanend toe.”
Ilja Hilhorst (22), student uit Wijk bij
Duurstede: „Het knippen van mijn nagels kan mij extreem veel rust geven.
Het moment voor mezelf – mijn vriendin
háát het geluid van het schaartje – zorgt
nadien voor focus bij andere bezigheden. Het is ergens wel paradoxaal: ik bijt
bij vlagen fervent nagels.”

Mens& 3

Ik móét
en ik zal
’m lopen
Na maanden training loopt
redacteur Hans Nijenhuis (49)
zondag voor het eerst een
marathon. En dui-zen-den met
hem. Waarom is de marathon zo
populair? En wat vindt je lijf van
deze slopende sport?

Hans Visser (70), voormalig dominee
Pauluskerk uit Rotterdam: „Het naaktstrand van de oude Maasvlakte vond ik
een verrukking bij stralend zomerweer.
Ik hechtte aan de anonimiteit omdat ik
mij ervoor schaamde bekenden tegen te
komen. Ik kom uit een cultuur met een
lage waardering voor het lichaam.”
Els Posthouwer (54), lerares basisschool uit Breda: „Ik blijf graag de uitzondering op al die mensen die tegenwoordig hun intieme verlangens en gevoelens vrijuit, ongegeneerd, via allerlei
media de wereld in slingeren. Al mijn
guilty pleasures houd ik fijn voor mezelf
en mijn omgeving.”
Monique Samuel (22), politicoloog uit
Leiden: „Ik heb geen kleine pleziertjes
waar ik mij voor schaam. Dansen voor
het open raam, de Cosby Show kijken
terwijl de hele straat het kan zien: mijn
schaamteniveau ligt niet zo hoog. Ik
kom uit een knettergek gezin waarin het
gewoon was uit de band te springen.”

JEROEN DE LEIJER

Redactieadres van de bijlage Mens& is Postbus 8987, 3009 TH Rotterdam.
E-mails kunt u sturen naar mensen@nrc.nl
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oals bij veel verslavingen begon het onschuldig. Dochterlief van
vijftien had twee jaar niet kunnen hockeyen
door een blessure. Een nichtje kondigde aan
de 10 kilometer te lopen bij de City Pier City.
En of dat ook niet wat voor haar en mij was.
Help!
De City Pier City in Den Haag is zo’n evenement waaraan 30.000 lopers meedoen en dat
bij niet-lopers het beeld oproept van hinderlijk afgesloten straten waar te dikke en te oude
mensen in te krappe en te kleurige sportkleding doorheen joggen. Maar het was wel een
aanleiding om onszelf van de bank te krijgen.
En als het nichtje het kan…
Zondag 22 januari, zeven weken voor de
wedstrijd, liepen we voor het eerst. We haalden één kilometer. Dinsdag liepen we de wijk
uit. Vrijdag de duinen door. Na een week haalden we vijf kilometer in iets meer dan een half
uur. Yes we did! en dat voelden we samen. Nog
een week later merkten we dat ’s morgens opstaan makkelijker werd.
Voordat u denkt: dit wordt wel erg particulier, het is exemplarisch. Naar schatting 1,5
miljoen Nederlanders lopen ten minste twee
keer per week hard. ‘Het buikje’ of ‘gewoon je
lekker willen voelen’ zijn de meest genoemde
redenen om het eens te proberen, zegt looptrainer Huub Pragt, oud-Nederlands kampioen op de marathon. „En vergeet de vrijheid
niet: lopen kan overal en altijd.” Op de grote
dag finishten we in 1 uur, 6 seconden en met
een glimlach van oor tot oor. We schreven ons
ter plekke in voor een volgende loop, op 9
april in Utrecht.
Dat was wat het samen lopen betreft met-

De Dam tot Damloop van Amsterdam naar Zaandam, trok vorig jaar 40.000 deelnemers. Foto Amaury Miller

een het hoogtepunt. Want vader wilde het regime van drie keer per week doorzetten: misschien halen we dan een tijd onder het uur.
Sporten is winnen, ook al is het van jezelf.
Dochter wees op hoeveelheden huiswerk en
zei: we hebben ons doel gehaald, dan moet je
niet het doel gaan verleggen. „Vind je het erg
als ik niet meer meega?”
Voor de gezelligheid bleek het niet uit te
maken. Naar Utrecht zat de hele trein vol lopers en een mens blijkt rustig een uur geanimeerd te kunnen praten over schoenen, over
minuten per kilometer, over eerdere lopen,
nog te volbrengen lopen, zullen we samen lopen?
Op 13 mei liep ik de Royal Ten. Binnen de
48 minuten en met heerlijk weer, het voelde
als een uitje.
Ik begon hardlopers te herkennen. Van de
ene collega op het werk kopieerde ik haar Spotify lijst ‘Hollen’. Met de andere vergeleek ik
apps als Runkeeper, dat op je telefoon via gps
bijhoudt hoeveel kilometers je loopt en in
welk tempo.
Mijn pakken begonnen lekkerder te zitten.
Op een ochtend constateerde ik vier kilo lichter te zijn. Het was voorjaar en zo voelde het
ook. Vermoeid na een lange werkdag? Even
een stukje lopen en je bent het helemaal kwijt.
Een congres in Parijs met te veel uren in een
duffe zaal? ’s Morgens wat eerder opstaan en
je ziet de stad zoals je hem nog nooit hebt gezien. Een zware vergadering voor de boeg?
Eerst een uurtje lopen en je bent gewoon
scherper. Balen is er niet meer bij. Of toch – als
je langer dan drie dagen niet loopt.
Maar waarom zou je níét lopen? Als de 10
kilometer zo lekker gaat, moeten we dan de
halve marathon (21,1 kilometer) niet eens proberen? Op de site my asics.com, van de bekende schoenenfabrikant, is het allemaal heel
eenvoudig: je vult je leeftijd in, je tijden tot nu
toe, het aantal keer dat je kunt trainen en hup,
daar is een schema.
Op 24 juni liep ik de halve marathon van
Nootdorp en ervoer ik na een kilometer of elf
voor de eerste keer iets dat ze ‘runners’ high’
noemen, het gevoel dat je alles aankan. Onzin

natuurlijk, maar het gevoel is er niet minder
om. Je wordt niet erger moe, het gaat juist lekkerder. Je krijgt de neiging om te zingen, je
passen worden groter, je voelt je hele lichaam
zoals je het anders alleen voelt als je met z’n
tweeën bent.
Ik finishte in 1 uur en 46 minuten en
schreef me diezelfde middag nog in voor de
marathon van Amsterdam.
Amsterdam is met meer dan 10.000 deelnemers uit binnen- en buitenland (plus nog eens
zo’n 20.000 die dezelfde dag een andere afstand lopen) een van de grootste loopevenementen van Nederland. Rotterdam in het
voorjaar is ook groot maar de meeste andere
marathons – elke maand is er wel eentje –
trekken niet meer dan 1.000 deelnemers. De
Atletiekunie schat het totaal aantal Nederlanders dat jaarlijks een marathon loopt op
10.000 tot 15.000.
Want ja, een marathon is echt iets heel anders dan twee keer een halve, waarschuwt de
ene loper. Die laatste kilometers ga je dood,
zegt de ander. Het begint pas na 30 kilometer!
Pas op voor de man met de hamer! Het menselijk lichaam kan dit eigenlijk niet aan!
Het maakt het allemaal alleen maar aantrekkelijker.
Ik neem een abonnement op Runner’ s World,
lees het boek Mijn eerste marathon, hoor een collega uit over gelletjes (dikke substantie uit een
soort tubetje die je halverwege de race naar
binnen kunt slobberen – niet genomen tot nu
toe), over hartslagmeters (te medisch), over tepels afplakken (tepels?) en bestudeer ingewikkelde trainingsschema’s (te ingewikkeld.)
„Pap, waarom wil je dit? De eerste man die
de marathon liep heeft het niet overleefd. En

jij bent al 49.”
Ja, waarom?
Voor je uiterlijk hoeft het niet. „Je wordt
mager”, zegt mijn vrouw. „Als je maar niet
denkt dat ik dat aantrekkelijk vind.”
Voor de euforie evenmin. Het gevoel treedt
nog steeds op na een kilometer of tien, maar
na kilometer twintig in de training maakt het
plaats voor pijntjes in voeten, enkels en
knieën.
Om een ‘ prestatie neer te zetten’ dan? Ach,
jij doet er misschien wel vier uur over, terwijl
ze op de Olympische Spelen 2.08 lopen. En er
zijn vijftigplussers die triathlons afwerken of
een ultraloop van 100 kilometer.
Gaat het erom binnen één jaar voor het
eerst de tien kilometer, de halve marathon en
de hele te lopen, zeker als dat ook nog het jaar
is dat ik vijftig word? Gaat het erom mezelf te
meten? Zo van: Op het werk heb je collega’s en
bazen, thuis een vrouw en kinderen, lopen
heb je helemaal zelf in de hand?
Je wilt weten hoe het is, en je wilt weten of
je het kunt. Dat weet je namelijk niet tot de
dag des oordeels: bij trainingen voor de marathon wordt de afstand zelf doorgaans niet gelopen. De gemiddelde oefencampagne voor
een debuut bestaat uit een aantal lopen van 20
kilometer, een keer of twee 30 kilometer en
liefst één keer 35 kilometer. Dus ja, hoe is het
nou echt?
Een wijze oom die al heel oud is, zegt wel
eens dat hij er naar uitkijkt om dood te gaan –
hij wil weten wat er dan gebeurt. Zoiets zal het
zijn.
Ik geef toe, als een puber met dat argument
aankomt om een fles piña colada leeg te dringen, vind je het niet sterk.

Je wilt weten hoe het is, en je wilt
weten of je het kunt

Voor een lekker gevoel hoef je geen marathon te lopen
Hoe verslavend is hardlopen?
Hoe langduriger en inspannender een
sport is, des te meer belonende stoffen maken je hersenen. Die activeren
je beloningscentrum, een stukje hersenen dat een lekker gevoel veroorzaakt. Cannabisrokers en cocaïnesnuivers activeren ook hun beloningscentrum. Net als koopjesjagers
en computerspelletjesfanaten, en
mensen die hard werken en daar
complimenten voor krijgen, of er veel
geld mee verdienen. Maar hardlopen
is niet verslavend in de zin dat een
loper die níét driemaal in de week
loopt een cold turkey krijgt. Koude
rillingen, zweet, een onweerstaanbare
behoefte om hard te lopen. Hardlopen is gewenning. En je mist het als
het er niet is.
Wat is de runners’ high?
Hardloopverslaving wordt veroorzaakt door endorfinen, is lang gedacht. Endorfinen zijn door het lichaam gemaakte pijnstillers die de
dezelfde pijnstilling en euforie geven
als morfine. Die geven de beroemde
runners’ high, een gelukzalig gevoel
dat onvermoeibaar maakt en waardoor je pijn niet voelt. Behalve endorfinen zouden ook stofjes als endocannabinoïden bijdragen aan dat
lekkere sportersgevoel. Dat zijn lichaamseigen stofjes met dezelfde
werking als die van cannabis. Het
idee is dat de vroege mens snellere
dieren ving en doodde door ze urenlang, in rustig tempo hardlopend, te
achtervolgen. Snelle dieren, met
sprintersspieren, houden het niet zo
lang vol, raken uitgeput en geven het
op. Een lichaamseigen pijnstiller die
tegelijk euforisch maakt, zou zo’n
aanhoudend hollende jager in de
evolutie goed van pas komen.

Is het gezond om een marathon te
lopen?
Dagelijks wat lichaamsbeweging is
gezond. Het minimum is een half uur
per dag, matig intensief. Dat is wandelen, tuinieren (zonder gemotoriseerd gereedschap) en huis schoonmaken. Daarmee blijven hersenen,
spieren, longen, hart en bloedvaten op
peil. Trainen is wat anders. Dat is lichaamsinspanning met als doel grenzen te verleggen. Hijgen, zweten, of
urenlange activiteit, in ieder geval jezelf overvragen. Pijntjes en vermoeidheid zijn het directe gevolg. Een opgewekte geest en een sterker lichaam
zijn het resultaat op lange termijn. Trainen beschermt tegen depressies en
ook een beetje tegen kanker.
Maar er is een keerzijde. Trainen belast het lichaam en dat kan blessures
veroorzaken. Bovendien zijn vermoeide spieren minder goed in het opvangen van de klap van het bij iedere
stap neerkomende lichaam. En nog
wat: er zijn aanwijzingen dat de afweer tegen infecties wat afneemt.
Wie flink traint is vaker verkouden.
Anders gezegd: er is voor de moderne mens geen enkele noodzaak
om een marathon te lopen. De halve
afstand, en zelfs daar de helft van, is
ook goed genoeg voor een mooie
conditie en een lekker gevoel.
Wat wel slecht kan uitpakken: de marathon van New York willen lopen
omdat het zo’n hype is. Omdat het
lijkt alsof je dat meegemaakt móét
hebben, omdat je anders niet hebt
geleefd. Er zijn bankzitters die driekwart jaar trainen, die marathon in
zes uur uithobbelen en daar nooit
meer goed van herstellen.
Wim Köhler
Wetenschapsredacteur

