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Gij zult niet opdieet gaan
EN HOE GROOT DE SCHULD IS VANONZE
GENEN BIJ HET ALMAAR DIKKERWORDEN



H
oekomthetdat jij toch
zoslankblijftmetaldat
lekkereeten?Dat isde
vraagdiemij inmijn 19-
jarige loopbaanals res-

taurantrecensentmisschienwelhet
vaakst isgesteld.Hetantwoord is: ik
benniet slank. Ikbendanwelniet zo
dikalswijlen JohannesvanDamdie
zichophet laatst alleennogper scoot-
mobiel konverplaatsen.Maar toch.
Ikben 1,78meter langenweeg

82 kilo. VolgensdeBMI-meterben ik
daarmee3 kilo te zwaar.Daarheb ik
dieBMI-meterniet voornodig. Ikhoef
maareenblikomlaag tewerpenom
debobbel te ziendieopmijnmidden-
rif is gegroeid,devruchtvan jaren-
lang iets te veel eten:dataanlokkende
dessert terwijl ik eigenlijkal vol zat,
dat extraglaswijn,hetbonbonnetje
bijdekoffiedat iknietkonweerstaan.
Mocht ikdeaandrangvoelen iets

aandiebobbel tedoen,dan ishulp
nabij. Als ik ‘afvallen’ googel incom-
binatiemetmijnwoonplaats,word ik
overstelptmetaanbiedingen: ikkan
afvallen ineen ‘citybootcamp’,met
behulpvanacupunctuurof hypno-
therapie. Ikkaneenpersonal afval-
coach indearmnemen, aanyoga
doenof slankwordenonderhypnose.
‘Wil jij ookeenplattebuik?Doede
gratis intake!’
Voormijhoefthetniet, ikkanleven

metdiepaarextrakilo’s.Wathelpt is
dat ikmenergensvoorhoef tescha-
men; ikbevindmeingoedgezelschap.
VolgensdeWereldgezondheids-

organisatieWHO is eenderde vande
wereldbevolking tedik: een slordige
tweemiljardmensen.Demeeste
zwaarlijvigenwonen inMexico ende
VS,waar ruim tweederde te dik is.
Nederland is eenmiddenmoter op
de internationale dikheidsschaal;
hier heeft volgenshet Centraal Bu-
reau voorde Statistiek (CBS) 43,8 pro-
cent vandebevolkingovergewicht.
Dikkemensenzijneraltijdal

geweest. Inde tijdvanPeterPaul
Rubens (1577-1640)waseendik lijf
meteenblekehuidhet schoonheids-
ideaal; armemensenwarenmageren
bruinverbrand.De tweehonderd jaar
geleden levendeAmerikaanMills
Darden (1799-1857)woog463 kilo.
Maarde laatste tijdgroeithetaantal
dikkemensen inrap tempo.Volgens
deWHOishetaantaldikke
wereldbewoners sinds 1980verdub-

beld. Zewordenooksteedszwaarder:
600miljoenmensenopaardezijn
ziekelijkdik, ofwelobees. Ende trend
isopgaand. InNederland ishetaantal
mensenmeternstigovergewicht tus-
sen 1981 en2014bijnaverdrievou-
digd; van4,4naar 12,2procent.
Aldieovertolligekilo’s leveren

extrakostenop indevormvan
gezondheidsuitgavenengederfde
arbeidsproductiviteit. ‘Globesitas’,
zoalsdemondialedikheidsepidemie
wordtgenoemd,kostdewereld jaar-
lijks 2biljoendollar (1.800miljard
euro), berekenteenrapport van
McKinseyuit 2014. Evenveel alsde
kostendiegepaardgaanmetgewa-
pendgeweld,oorlogen terrorisme.
Wereldwijdgaaner tegenwoordig

meermensendooddoorovergewicht
danvandehonger.Danvraag je je
tochaf:moetdewereldopdieet?

HOE WORDEN WE DIK?
Hoewedikworden, is simpel:wie
meereetdanhij verbrandt, slaatover-
tollige calorieënopenkomtdusaan.
InWat is nu gezond?vergelijktprofes-
sorMartijnKatan,deNederlandse
autoriteit opvoedingsgebied,ons
lichaammeteenauto.Als je tankt,
wordtdeautozwaarder.Hijwordt
weer lichterals jebenzineverbruikt
doorkilometers te rijden. Tank jeelke
dagmeerdan jeopmaakt,danwordt
jeautodoorde jarenheensteeds
zwaarder.
Langwerdaangenomendatdik

wordeneenkwestiewasvan levens-
stijl.Dikkemensen,dachtenvooral
dunnemensen,kondenzichnietbe-
heersenenbezwekenbijhetminste
of geringstevoorhet lekkersdathun
werdaangeboden.Dikzijnwaseen
kwestie van luiheidengulzigheid,
eengebrekaankarakter endiscipline.
Het is eenopvattingdie lange tijd

ookonderbeleidsmakersbonton
was.Nog in2009weesdehoogste
ambtenaarvanhetministerie van
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Voor het zesde jaar eenweekje
‘vernieuwende’ televisie.Maar bestaat

dat eigenlijkwel?

Tv-recensie

Nieuw

B estaat vernieuwende televisie eigenlijkwel?
Devraagkondigdemaandagavondhetbegin
aanvan 3Lab, het jaarlijkse zomerritueelop

‘jongerenzender’NPO3,waarveelal jongeprogramma-
makers vanzichkunnendoenspreken. ‘Hetbegint in-
middels eensoort van traditie teworden, zou jekun-
nenzeggen’, zei gastheer Jelte Sondij ineengesprekje
metTimHofman.Dat zou jekunnenzeggen, ja:het
voormalige TV-labgingzijnzesdezomer in.Misschien
ishetwel eenveeg tekendat zelfsdegepretendeerde
vernieuwingal zoaanhet institutionaliseren is.
Temiddenvande tientallenprobeerselsheefthet

weekjedanookniet veelprogramma’sopgeleverddie
eenvervolgkregen.Maardathoortbij experiment.
Ondermeer Streetlab,De tiende van TijlenRambamkwa-
meneruit voort,maardevraag isof diehetniethadden
geredzonderde lancering in TV Lab.

Vernieuwendetelevisie,dat ismaareenverzinsel van
zendercoördinatoren, verkondigdeTimHofman.
‘Volgensmij is elkprogrammadatanders isdanhetvo-
rigeprogrammavernieuwende televisie.’Dat lijkt in-
derdaaddegangbareopvatting inde televisiewereld.
Vandaarwellichtdat zoveel televisieniet verderkomt
danvoortbordurenopalbestaande televisie, alshetal
niet eenregelrechtekopie is.Wezenlijknieuwe formats
zijn sporadisch.Daarbrachtdeeerste vanvijf avonden

3Labnogniet veel verande-
ring in.
Enigszinshoopvolwas

deeerste vanvijf dagelijkse
afleveringenvanRundfunk.
Een lichtabsurdistischeco-
medyserie, geschreven
doorYannickvandeVelde
enTomvanKalmthout,
rondtwee leerlingenop
eenmiddelbare school.De
korte scènesbevatten
bijnaelkeenpunchline,
maarvormentezamen
vaageenverhaaloverde

tweeschoolvriendenErikenTom.Hetacteerwerk is
nietbijster sterk,de jongeacteurs zijnnet teoudom
geloofwaardigmiddelbare scholieren teverbeelden.
Het spelwordtgereddoorbekendenamen. Indeeerste
afleveringwasdatPierreBokma,dieeenaanstekelijk
satanische leraarDuits verbeeldde.
Kanbeslistnoggroeien,dit ‘experiment’. Vernieu-

wendwashetalleengeenseconde.

WaarRundfunkmet 15minuten tekortwas,bleekde
daaropvolgende ‘realityserie’ Joey’s wereldveel te saai
ennietszeggendvoorde40minutendiehetwas toe-
bemeten.Hetprobeerseldraaideomde25-jarige
ondernemer JoeyvanKoningsbruggen,dienazijn
bestaanalsdrugskoerier eenbloeiendbedrijf voert
rondeenvloeibaar soort astronautenvoedingdatalle
benodigdevoedingsstoffenzoubevatten.
Deafleveringvanmaandag liet zich inhetbestege-

valbekijkenalsparodieophet realitygenre,maar te
vrezenvaltdatdatdebedoelingnietwas.Hetdagelijks
levenvanVanKoningsbruggenbleek, zelfs alshetwas
gescript, inelkgeval veel te saai enoninteressantom
langer teboeiendaneenpaarminuten.Deonder-
nemerging langsbij zijnouders.Devoice-over: ‘Het
bezoekjeaanzijnouders legt Joeyvandaagvastop
camera. Enzowordteengewonedag ineensweer
andersdanandere.’
Volstrektongeloofwaardigwas JoeyspogingAme-

rika teveroveren.OpSchipholkwamhij, vanwegezijn
strafblad,het vliegtuignaarAmerikaalniet in.Dat
noemtzichwereldondernemer.
Vernieuwende televisiebestaat zoniet,nee.Niet zo-

langzendercoördinatorendenkendat 3Labenkelbe-
doeld isomhalffabricatenoverde schutting te flikke-
ren. Eenheelouderwetsegewoonte.

JEAN-PIERRE GEELEN

‘Volgensmij is
elk programma
dat anders is dan
het vorige
vernieuwende
televisie’

Wewillen goed eten: duurzaam, diervriendelijk,
gezond. Enwewillen lekker eten.Maarhoe?
V onderzoekt in een serie de tienGebodenvan
GoedEten.Vandaaghet negende:Gij zult niet
diëten,want datwerkt niet.Waaromniet? Is er een
alternatief? Enhoekomthet datwe te dik zijn?
DoorMac van Dinther FotoKrista van der Niet

Afvalprobleem

Negen van de tien geboden heb-
benwe nu behandeld en – zo
nodig – opnieuw geformuleerd.
1 Eet lokaal. Eet niks datmet het
vliegtuig is vervoerd. Doe
boodschappen op de fiets.

1 Eet bij voorkeur biologisch,
maar zie hetmeer als richting-
gevend dan als zaligmakend.

1 Eet (veel) minder vlees en
enkel diervriendelijk vlees.

1 Eet zo veelmogelijk vers en
onbewerkt voedsel, maar doe
niet panisch over E-nummers.

1 Betaal een ‘eerlijke’ prijs voor
eten. Stemop een partij die
(milieu)kostenwil door-
berekenen volgens het prin-
cipe ‘de vervuiler betaalt’.

6 Kook zo veel en vaakmogelijk
zelf.

7 Teel zelf groenten en fruit.Wie
zelf eten verbouwt, weet beter
wat er in het seizoen is.

8 Verspil geen eten. Doneer geld
dat je bespaart aan een organi-
satie die honger bestrijdt.

9 Doe niet aan diëten. Als je wilt
afvallen: doe het geleidelijk.
Als dat niet lukt: probeer ge-
lukkig te zijnmet je gewicht.

 Eet lekker.
Reacties: 10geboden@volks-
krant.nl. Eerdere afleveringen:
vk.nl/tiengeboden

DE TIEN GEBODEN
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Volksgezondheiddikkemensenop
hunverantwoordelijkheid: ‘Velenvan
ukunneneenhuishurenof eenhypo-
theekafsluiten.Allerlei zaken inuw
levenmoetuzelf oplossen.Maarvoor
overgewicht zoudemaatschappij
verantwoordelijk zijn?Onzin.’

Dieopvatting is inmiddels achter-
haald. Inde loopder jarenzijn tal van
oorzakenachterdikwordenontdekt,
die zichonttrekkenaandecontrole
vanhet individu.

GENEN MAKEN ONS DIK
Dikzijn is vooreengrootdeelgene-
tischbepaald.Dat isondermeeraan-
getoondmet studiesnaar tweelingen
waaruitblijktdat tweehelftenvan
een tweelingongeveerevenzwaar
zijn, ookalgroeienzeonderverschil-
lendeomstandighedenop. Eensterk
bewijsdat eraangeboreneigenschap-
pen inhet spel zijn.

Eenvandegenendieeenrol speelt
inditproces is thegreedygene. Dit gen
regelthethongergevoel inons
lichaamenstimuleertde trek inener-
gierijk voedsel.Demensheeft vanuit
deoertijdeenvoorliefdemeegeno-
menvoorzoet, vet enzout;waarde-
vollebrandstoffendie indenatuur
schaars voorhandenzijn.

Bijdikkemensenstaatdezeaange-
borenhongerknopopen.Zezijnvan
het thrifty genotype: een typedaterop
isgebouwdin tijdenvanovervloedzo
veelmogelijk reservesop te slaanom
een laterehongersnoodteweerstaan.
Indeoertijdwasdateenwaardevolle
eigenschap, inonzemodernemaat-
schappij isdatomgeslagen ineenna-
deel.Ookdezin inbewegen isgedeel-
telijk vastgelegd inonzegenen.Ge-
schatwordtdatallesbij elkaar50 tot
80 procentvanons lichaamsgewicht
genetischbepaald is.

Onsbreinhelptdaarbijniet: deher-
senenzijngoed instaatommet tekor-
tenomtegaan,maar slecht inhet re-
gelenvanhongerenverzadiging.Het
brein laat zichgemakkelijk foppen.
Zetmensengroteporties voorenze
etenmeer. Bij eenexperimentwaarbij
kommentomatensoepvanonderaf
meteenslangetjewerdenaangevuld,
blevenproefpersonendooreten.
WaaromhebbenM&M’sverschil-
lendekleuren?Omdatwemeereten
bijmeervariatie.

Eenbreindatetenziet, schakelt eet-
lust in.Demens is toegerustop
schaarste,nietopovervloed.Wie
daartegenwilskracht in stellingwil
brengen:helaas.Wilskracht isnet een
spier, zeggenpsychologen: als jehaar
vaakgenoegaanspant,wordt zeuit-
eindelijkmoe.Demensneemteen
paarhonderdeetbeslissingenper
dag, veelalonbewust.Danraakt zelfs

dekrachtigstewilskrachtspier een
keeruitgeput.

EMOTIES EN OMSTANDIG-
HEDEN MAKEN ONS DIK
Eenanderebelangrijke factordieons
tot etenaanzet, zijnemoties:weeten
omdatonsgevoeldaaromvraagt.De
NijmeegsehoogleraarTatjanavan
Strienonderscheidt externeenemo-
tioneleeters. Externeeterskunnen
zichniet inhoudenals zij etenzienof
ruiken, the thrifty genotypesvanzo-
even. Emotioneleetersdaarentegen
stoppenzichvol in reactieopstress.

Bijproefjes indeVSatenstudenten
diebangwarengemaaktmeerM&M’s
danstudentendieophungemakwa-
ren.Opvoedingspeeltdaarbij eenrol:
als kinderenwordengetroostmet
eten, verwarrenze latergevoelens
vanverdriet enonlustmethonger.
Ons lichaamdoetdaaraanenthou-

siastmee. Lekkeretenzorgt voorde
aanmaakvandopamine, eenstofje
datblijmaakt. Suikerenvetdempen
deaanmaakvanhet stresshormoon
cortisol.

Tot slot zijndaarnogdesocialeom-
standigheden: rijke,hoogopgeleide
mensenzijnmindervaakdikdan
arme laagopgeleiden. InNederland
komtbijpersonenmetalleeneen
basisschooldiplomaobesitasdrie
keer zovaakvooralsondermensen
meteenuniversitaireopleiding.Wie
weiniggeldheeft let vooralopprijs
enaanbiedingenbijhetboodschap-
pendoenenminderopgezondheid.
Dankomjebijnavanzelf uitbijdik-
makersmetveel suiker,meel envet.

InEetmij, eenstudienaardepsy-
chologievandiëtenenveel eten,
halenAsha tenBroekeenRonald

n LEES VERDEROP PAGV4

‘Geef ons heden ons dagelijks
brood.’ Die opdracht is ingewikkel-
der dan ooit tevoren. De consu-
ment moet zich een weg banen
door een mijnenveld dat is bezaaid
met meningen, borrelpraat, elkaar
tegensprekende onderzoeken, hele

en halve waarheden. De voedings-
industrie, de boeren, de milieube-
weging, de supermarkten, de kli-
maatactivisten, Slow Food, ieder
heeft zijn eigen agenda. Wie moet
je nog geloven en wie niet?
Om de consument een weg te wij-

zen door dit oerwoud, heeft V de
tien Geboden van Goed Eten opge-
steld. In een onregelmatig verschij-
nende serie worden alle geboden
aan een diepgaand onderzoek on-
derworpen. Aan het eind hopen we
in elk geval meer te weten.

Mijnenveld
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I n een Achterhoekse Jumbo zie ik vreemde
blikken Grolsch bier, in een retrostijl van
pakweg veertig jaar terug. Het blikje blijkt

ter ere van een jubileum. De blikjesdesigner
heeft wel een nulletje gemist: Grolsch bestaat
namelijk 400 jaar. Dat meesterlijke bier uit Grol
stond dus al in 1615 te gisten. Dan ben je echt
Nederlands alleroudste biermerk. Wacht even.
Rembrandt werd in 1606 geboren. Toen hij
18 jaar was ging-ie natuurlijk meteen aan het
Grolsch. Waarschijnlijk veel jonger al, want
‘geen 18, geen druppel’ was een slecht advies.
Water drinken was toen levensgevaarlijk, het
was eerder ‘geen druppel, geen 18’ wat bier
betreft.

Ook zeeheld Admiraal de Ruyter (1607), laafde
zich als scheepsknechtje aan Grolsch. Net als
Neerlands geniaalste wetenschappers, Chris-
tiaan Huygens (1629) en Antonie van Leeuwen-
hoek (1632). Die als Leidse studenten regelma-
tig samen childen met een fust Grolsch. Niks ka-
ter, de volgende dag vinden ze ijskoud de mi-
croscoop en het slingeruurwerk uit. Eeuwen
voordat Heineken, Brand, Amstel en Bavaria be-
stonden, bloeiden handel, kunst en wetenschap.
Allemaal dankzij Grolsch, die de Gouden Eeuw
mogelijk maakte. Waarom vertellen ze dat niet?
In plaats daarvan worden we op kinderachtig
vermaak getrakteerd.

Er was een oproep: film jezelf terwijl je een
beugelfles open plopt, plakken wij er een leuk
verjaarsfilmpje van. Plus een commercial,
waarin Grolschwerknemers door de eeuwen
heen hard schateren om hun eigen grappen:
‘Grolsch viert 400 jaar karakter’. Verder is er

weinig te lachen in Groenlo. Uitgerekend in hun
jubileumjaar verdwijnen ze als hofleverancier op
smaakvolle festivals als North Sea Jazz, Down
the Rabbit Hole en Lowlands.

Maart jongstledenwerd Grolsch Radler
Mandarijn geïntroduceerd, bierhatersbier met
2 procent alcohol en ‘echt’ vruchtensap. Heb
wel een vermoeden hoe dat komt: sinds 2008 is
Grolsch geen Nederlands bedrijf meer, maar
een van de tweehonderd merken van SABMiller,
een ongezellig conglomeraat van brouwers. Op
sabmiller.com zie je een muur vol rvs-buizen en
twee laboranten in witte jassen, turend naar een
erlenmeyer vol vlokkige ochtendurine. Pushing
the boundaries of brewing staat erbij. Dat soort
mensen mijmert niet over een 17de-eeuwse
meester met een liter lauwe Grolsch in z’n
tinnen bierpul, die de laatste penseelstreken op
De Nachtwacht zet. Die denken nuchter, geef
die gekke Nederlanders een paar retroblikjes
voor hun lokale feestje en dan back to business:
marktaandeel onder niet-bierdrinkers vergro-
ten. Vakmanschap is geen rentmeesterschap in
de wereld van global players. Op een dag drink
je geen bier meer, maar Grolsch Radler. ‘Niet te
zuipen, hoop dat het helpt tegen scheurbuik’,
hoor ik Michiel de Ruyter mopperen.
Scato van Opstall

Grolsch maakte de Gouden Eeuw
mogelijk. Waarom vertelt het bedrijf
dát niet, op zijn 400-jarig jubileum?

Conceptmaker Scato van Opstall bespreekt om de
week geslaagde en minder geslaagde communica-
tiepogingen van merken en instanties

Conceptman

Kinderfeestje

Veldhuizenonderzoekaanvande
VrijeUniversiteit.Daaruitblijktdat
chips,pindakaas, aardappelen,wit
broodenbierper caloriedehelft
goedkoperzijndan ‘dunne’ etenswa-
renzoals sla, spinazieenvolkoren-
producten.Britseonderzoekers von-
dendateengezondecaloriedriekeer
duurder isdaneenongezonde. ‘Het
geheimvanslankemensenzithem
vooreendeel inhunportemonnee’,
concluderenTenBroekeenVeldhui-
zen.

DE OBESOGENE
OMGEVING
Hongerigegenen,dikmakendeemo-
ties, vet enzoet etendatgoedkoop is;
dat is alomtamelijkmoedeloosvan
teworden;maarer is ééncruciale
schakeldienogontbreekt: jekuntge-
netischof psychologischnogzozijn
voorgeprogrammeerdomtebunke-
ren: als erniks is, houdthetop. In
Bangladeshstaathetobesitaspercen-
tageop 1 procent. Tochhebbenze
daarookheusweleensverdriet en
niet veel anderegenendanwij.
Devingerdiede trekkeroverhaalt,

isdeomgeving. Evolutionairgezien
leeftdemodernewestersemens in
een luilekkerland. Inde tweedehelft
vandevorigeeeuwisdeomslag in-
gezet. Aanvankelijkgeleidelijk,maar
sindsde jaren tachtigvoltrektde
omwentelingvanschaarstenaar
overvloedzichrazendsnelmetde
opkomstvan fastfood, snacksen fris-
dranken.
Wataanvankelijknogeen traktatie

is,wordt snelgewoon:het tussen-
doortjebijdekoffie, deafhaalpizza,
dezakkenchipsbijdebezinepomp,
de rijensnoepvoordesupermarkt-
kassa,degeurvanetenopstations.
Eten is eroveral enaltijd.
Datgaatgepaardmet steedsmin-

derbewegen; een fatale combinatie.
Mechaniseringenautomatisering
hebben lichamelijkwerkvrijwel af-
geschaft,wegaanmetdeautonaar
hetwerkenmetdescooternaar
school. Terwijlwedebenzinetankvan
ons lichaamsteedsvollergooien,ma-
kenweermindervanop.Wat rest zijn
vetrollen.

HET DIK MAKEND
COMPLOT
Als jenietbeterwist, zou jedenken
dathet eengroot complot is.Het lijkt
alsof alles en iedereensamenspant
omdetotetengeneigdemensvet te
mesten.Dat complotheeft eennaam:
deobesogeneomgeving.
Het is ineen landalsNederland

gemakkelijkerdik tewordendandun
teblijven, zegt consumptiesocioloog
HansDagevosdiede termdeObeso-
geneSamenlevingmunttemetzijn
gelijknamigebundeluit 2007.Niet
dikkemensenzijn raar,maardeom-
gevingdiehenzomaakt, steltKeesde
Graaf, bijzonderhoogleraareet-
gedrag: ‘Overeten is eennormale
reactieopeenabnormaleomgeving.’
Dekrachtenwaartegendedikke

menshetmoetopnemen, zijngigan-
tisch.Devoedingsindustrie laat een
bombardementvanreclamesopons
los. IndeVSwordt jaarlijks ruim
6miljardeurouitgegevenaanvoed-

selmarketing. InNederland ligtdat
rondde775miljoenper jaar.
Enhetgaat zeldenoverwortels, ra-

dijsjesof appels.Driekwart vande
aanbiedingen indesupermarkt is
voorcalorierijke snacksen frisdran-
ken;95procentvanalle tv-spotjes
voorvoedingsmiddelenprijston-
gezondvoedsel aan.Het typischevan
reclamevooretenswaren is juistdat
hetonsdingenverkooptdieweniet
nodighebben.

WAT NIET HELPT: DIËTEN
TweederdevandeNederlanderswil
afvallen, volgensonderzoekvanTNS
Nipo. Iemanddiedatookgraagwilde,
zit opeenmiddag tegenovermij inde
kantinevandeVolkskrant.Marie
Louise Schipper, eindredacteurvande
Volkskrant, gingalsmeisje van 12voor
heteerstopdieet. Sindsdienheeft ze
allesgeprobeerdwater indieetland
tekrijgen is:Montignac,Dr.Atkins,
PierreDukan.Ze schreef erDeDikke
Diëtistover, eenkookboekgekruid
metzelfhumor.
Elkekeerbegonzemetgoedehoop.

‘Eennieuwdieet is als eennieuwe
lente.’ Enelkekeerweerwerdze
teleurgesteld:dekilo’sdieeraanvan-
kelijkafvlogen,kwamener later even
hardweeraan. Schipper schatdat ze
zichzelf bij elkaaropgeteldeenkwart
eeuwheeftbeholpenmetonvolwaar-
digenschraal voedsel. Resultaat: aan
heteindevanaldiediëtenweegt ze
meerdanvoorzeeraanbegon.
Deenigedieervanheeftgeprofi-

teerd isde ‘magermaffia’, de fabrikan-
tenvandieetvoedseldie soms inde-
zelfdehandenzijnalsdebedrijven

n VERVOLGVAN PAGV3
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Dick vanBekkumontwikkelde geneesmethoden
enmedicijnen die velen het levenhebben gered.
17 juli overleed hij op 89-jarige leeftijd aan een

hersenbloeding.

Elke dinsdag Een necrologie van
minder bekende bijzondere mensen

Dick van Bekkum
(1925-2015)

Hijwaseenvandegrootste
medischepioniers enbe-
langrijkstewetenschap-

persvanNederland.Professor
DirkWillem(Dick)vanBekkum
ontwikkeldenieuwegenees-
methodenenmedicijnendievele
mensenhet levenhebbengered.
‘Inalleopzichtenabeautifulmind.
VanBekkumheeftdekrachtvan
dewetenschapgetoond’, zegt
PeterKapitein,patiëntadvocaat
vanInspire2Live.
In 1960richtteVanBekkum

hetRadiobiologisch Instituut
TNOinRijswijkop,datzichspeci-
aliseerde inonderzoeknaar
beenmergtransplantatieals
geneesmiddelvoordeernstige
gevolgenvanstralingsongeluk-
ken(kernreactoren), leukemie
enanderebloedziekten.Deexpe-
rimentenwerdeneerstbij
muizengedaan,waarhetwon-
derwelwerkte.VanBekkumont-
dektedathetgetransplanteerde
beenmerg ineenanderwezenin
staatwaszelf weerbloedaante
maken.Toendemuizendaarna
tochziekwerden,ontdektehij
datditkwamdoordatdeafweer-
cellen inhetdonorbeenmergde
gezonde lichaamscellenvande
muizenaanvielen.Hijwistditop
ingenieuzewijze teverhelpen
doorhetdonorbeenmergteont-
doenvandeafweercellen.
In 1967konvoorheteersteen

menselijkepatiëntmetbeen-
mergcellenvaneendonorwor-
dengeholpen.Ditwaseenrevo-
lutionairedoorbraak.

DickvanBekkumoverleed
17 juliop89-jarige leeftijdaan
eenherseninfarct.Hijwerdgebo-
ren inBatavia (nuJakarta).Voor
deoorlogkeerdehetgezinterug
naarNederland.Hijginggenees-
kundestuderen inLeiden.Nade
oorlogdeedhijonderzoek in
CambridgeenOxford, totdathij
promotie-onderzoekgingdoen
bijdebefaamdehoogleraar
AndriesQuerido inLeiden.Het
verhaalgaatdat toenQuerido
eensabbaticalnam,VanBekkum
zijnspreekkamergebruikteals
laboratoriumvooronderzoek.

Uiteindelijkzouhij cumlaude
promoveren.Vervolgenskwam
hij indienstbij TNO,dat toenals
defensie-organisatieonderzoek
deednaaratoomaanvallendie
bij sommigenleidentothetaf-
stervenvanbeenmerg.Dat
leiddetotdeoprichtingvanhet
Radiobiologisch Instituut,waar-
vanhij vooralookdoorzijn
enormedoorzettingsvermogen
eensuccesmaakte.

Hijwildehetgrotepubliekook
latenmeedelen indeweten-
schappelijkekennis.Metprins
Clausrichttehijdaaromin1969
deStichtingBiowetenschappen
enMaatschappijop.Hij schreef
talrijkeartikelenvoordezestich-
ting. In 1973werdhij lidvande
KoninklijkeNederlandseAcade-
mievanWetenschappen. In 1993
ontpoptehij zichalsonder-
nemermetdeoprichtingvan
IntroGene:devoorlopervanhet
huidigebiotechnologische
bedrijf Crucell.
QueridohaaldeVanBekkum

alshoogleraarnaarRotterdam,
toendaarhetMedischCentrum
vandeErasmusUniversiteit
werdopgericht. Een jaar later
werdVanBekkumookhoog-
leraar inLeiden. In2010richtte
hijop85-jarige leeftijdnoghet
bedrijf CinderellaTherapeutics
op,datzichspecialiseerde inhet
belangeloosbeschikbaarstellen
vanzogenoemdestiefgenees-
middelen:medicijnendienooit
indehandelwordengebracht
omdatzenietwinstgevendzijn,
maardiewelhet levenvanmen-
senkunnenredden.
Namenstweebroersmetde

ziektevanDuchennespandehij
eenkortgedingaantegeneenfar-
maceutischbedrijf datweigerde
eenexperimenteelmedicijnter
beschikkingtestellen.Defarma-
ceutischeindustriewasnietzo
enthousiastdoordezeaanvalop
hunbusinessconcept,maarVan
Bekkumwasonverzettelijk.
VanBekkumlaateenvrouw,

vierdochtersenkleinkinderen
na.
Peter deWaard

Het eeuwige leven

Dick van Bekkum FotoANP

dieonsdikmaken.Hetgaatomgrote
bedragen. IndeAmerikaansedieet-
industriegaat eenslordige20miljard
dollar (ruim18miljardeuro)om.
Afvalgragedikkerdszijneengewil-

lig slachtoffer voordevalseprofeten
vandeafslankhemel.Kijknaarmij,
roepenzevanaf dekaft vanhunboek,
ikkanhet,dus jij ook.Maardat ishet
’mnunet:watRensKroeskan,kan
niet iedereen.Anderegenen, andere
emoties, andereopvoeding.Andere
portemonneeookongetwijfeld,
mededankzijdeverkoopvande
zoveelstedieetbestsellerdieeen jaar
laterweer inderamsjwordtgedaan.
EenAmerikaansonderzoekuit

2007zette studiesnaardeeffectiviteit
vandiëtenopeenrij: een- tot twee-
derdevandemensendieopdieetgin-
gen, kwamenopdenduurmeeraan.
Waarschijnlijk isdat eenonderschat-
ting, schrijvendeonderzoekers. In
eenstudiewaarinmensen tot twee
jaarnahundieetwerdengevolgd,
woog83procentmeerdanvoorze
metafvallenbegonnen. ‘Het lijkt erop
datmensendieerin slagenhun lage
gewichtvast tehoudennaeendieet
deuitzonderingzijn, inplaats vande
regel’, concluderendeauteurs.
Dat is inNederlandniet anders.De

eerdergenoemdeprofessorKatan
schathet slagingspercentagevandië-
tenop 10 tot 20 procent. Verslaafden
dieproberenaf tekickenvanheroïne
hebbeneengrotere slagingskans.
De redenenwaarommensenaan-

komennaeendieet, slaan terugop
eenoermechanisme.Het lichaam
reageertopafvallenalshet lijf vande
holbewoneropdeaankondigingvan
eenhongersnood.Hetverzet zichuit
allemacht, gaat indespaarstand,
wordt zuinigenpassief.Metalsge-
volgdat zogauwiemandweer ‘nor-
maal’ gaat eten,dekilo’s eropnieuw
aanvliegen.Het isgewoonniet vol te
houden, zucht Schipper.

WAT DANWEL?
Vetzucht isnetalsklimaatverande-
ring, schrijftKatan: een logischen
onvermijdelijkgevolgvanonzewes-
terse leefwijze. ‘Beidewordenpas
minderalswedie leefwijzegrondig
veranderen.’Maarhoe?Genenkun-
nenweniet aanpakken,diëtenwer-
kenniet. Iedereenrijkmakenzou
helpen,maardat zit erniet in.Wat
rest zijnopvoedingenomgeving.
Indeopvoeding liggenkansen,

zegtHansBrug,professor indevoe-
dings- engezondheidswetenschap-
penaandeVU.Bij volwassenenheet
hetmeteenbetuttelingals je zegtwat
zemoetendoen.Kinderenkun jenog
eenbeetjedresseren.Bovendien
hebbenwecontroleoverplekken
waarzevaakkomen, zoals sport-
hallenenscholen.Maakdekantine
gezond, verbied frisdrankautomaten,
geef uitlegovervoeding.Beetjebij
beetjemoetenweafkickenvande
overvloed.Datgaathetbest van jongs
af aan.
Maarvolgensvrijwel iederedes-

kundigedie zichmetditonderwerp
bezighoudt,moetookdeoverheid
haarverantwoordelijkheidnemen.

Dat is een logischegedachte. Een
zorgzameoverheid treedt regelend
opalshaaronderdanenhetgevaar lo-
pendat zezelf nietkunnenbeheer-
sen.Alsweautomobilistenhungang
lietengaan, zoudendedodenbijbos-
jes vallen.Daaromregelenwehetver-
keermet stoplichten,maximumsnel-
heidenverkeersborden.Veiligheid
wordtafgedwongenmetoverheids-
maatregelen.
Datkanmetetenook.Denkaaneen

snacktaks, aanhetgoedkopermaken
vangezondeten (enhet stoppenvan
subsidiërenvanongezondeten), aan
eenverbodopkindermarketingvoor
snoep, aanetikettenopvoedseldie
echt ietsduidelijkmaken, inplaats
vandegetallenbrijdie ernuopstaat
metals enigdoelmeerverwarring te
scheppen.
Maaroverhedenaarzelenominte

grijpen.Naargoedpoldergebruikzet
deNederlandseoverheid inop
samenwerkingmethetbedrijfsleven
in JongerenopGezondGewicht
(JOGG, voorheenhetConvenantOver-
gewicht). ‘Bedrijfspartners’ inhet
JOGGzijnondermeerFrieslandCam-
pinaenUnilever,dezelfdebedrijven
dieonseerstdikhebbengemaakt
metChocomel,DubbelFriss,OLA-ijs
(Magnum!),CalvémayonaiseenCup-
a-Soup.
Hoedat inzijnwerkgaat, ontrafelt

deAmerikaanse journalistMichael
Moss inZout Suiker Vet. Daarin

beschrijfthijhaarfijnhoedeAmeri-
kaansevoedingsindustrie als een
roofdierophaarprooi jaagtdoorhet
menselijke zwakvoorzoet envet
genadeloos teanalyserenenvervol-
gens teexploiteren.Metdezelfdepar-
tijenomtafelgaanomovergewicht
tegen tegaan, is zoiets alsmetdevos
overleggenhoehooghethekmoet
zijnomhetkippenhok.
Opsamenwerkingmetdevoedsel-

industrieomovergewicht tebestrij-
den, zal inde toekomstwordenterug-
gekekenals een fatale vergissing,
schrijftKellyBrownell, obesitas-
deskundigeaandeSanfordSchoolof
PublicPolicy ineenartikeloverde
machtvanBig Food. Debelangrijkste
bijdragedievoedingsbedrijvenkun-
nen leverenaanhetbestrijdenvan
obesitas, isminderetenverkopen.
Dat staathaaksophuneigenbelang

juist steedsmeer teverkopen.De
enigeoplossing is ingrijpenvanbui-
tenaf. Regeringen, schrijftKelly,moe-
tenreguleren,niet collaboreren.
Incampagnes tegenovergewicht

spelenvoedingsbedrijveneendub-
belrol. Terwijl zij aandeenekantmee-
pratenover (vrijwillige)maatregelen
tegenovergewicht, verzettenzij zich
uit allemacht tegenverplichte
restricties. Jekunthet zeeigenlijk
nietkwalijknemen;mensendikma-
ken ishunbusinessmodel.

NEVENSCHADE
Obesitas, zegt consumptiesocioloog
Dagevos, isdenevenschadevanonze
economiemetzijnheiligehuisjes:
keuzevrijheidenvrijheidvanonder-
nemerschap. Zolangdaaraanniets
verandert, zijndeonfortuinlijkedik-
kerdsopzichzelf aangewezen.
Nietdatdikkemensenzelf hele-

maalnietskunnendoen. ‘Dat zouwel
eenheeldepressieveboodschapzijn’,
zegtdieetpsycholoogHeleenLigte-
lijn. En iets tegemakkelijk. Veel van
onseetgedrag is aangeleerd, zegt ze,
enwat is aangeleerdvaltookweeraf
te leren.
Ligtelijnprobeert inhaarpraktijk

mensenmetovergewichtvanslechte
eetgewoontenaf tehelpen.Voor
dikkemensen isdat inderdaadmoei-
lijkerdanvoor slanke. ‘Dat isoneer-
lijk,maardaardoe jeniets aan.’
Diëtenraadt zeaf. ‘Diëtenzijnerger
dandekwaal.’
Kilo’s kwijtraken isnietdeenige

sleutel. Jekuntookproberenopeen
anderemaniernaardikzijn tekijken,
zegtAsha tenBroeke,wetenschaps-
journalist enervaringsdeskundige
– ookbijhaarkunnenereenpaar
kilo’s af.Onzenegatievehouding
tegenoverdikzijn, isgekleurddoor
vooringenomenheidenperceptie.
Uitonderzoekblijktdat (iets te)dikke
mensenniet automatischongezon-
der zijndanslanke.
IndeVS is ronddat ideeeen tegen-

bewegingontstaan:Healthat Every
Size. Uithunbeginselverklaring:
‘Latenweeerlijk zijn.Wehebbende
oorlog tegenobesitas verloren. En
zelfs al zoudenweerin slagenslanker
teworden,dannogmaaktdatons
nietnoodzakelijkerwijsgezonderof
gelukkiger. (…)Eenobsessiemet
lichaamsgewicht, zelfhaat, eetstoor-
nissen,discriminatie, slechtegezond-
heid…slechtsweinigenvanonsvoe-
lenzichophungemakmethun
lichaam,ofwelomdatwedikzijn, of-
welomdatwebangzijndik tewor-
den.Gezondopelkgewicht isde
nieuwevredesbeweging.Heterkent
dat eengoedegezondheidhetbeste
kanwordennagestreefdonafhanke-
lijk vanoverwegingenover lichaams-
gewicht.’
Als jeongelukkigbentmet jeuiter-

lijk, zo isdeboodschap, is afvallen
nietdevanzelfsprekendewegnaar
geluk.Wat is erger, vraagtTenBroeke
retorisch: iemanddiedik is enon-
gelukkig, of iemanddiena jarenlang
diëtennet zodik is ennogongelukki-
ger?Datkanvoor sommigeneen
bevrijdendegedachtezijn.

Tien tips omniet af te vallen (maarmisschien stiekem toch
eenpaar kilo’s kwijt te raken):

• Verander slechte eetgewoonten.
Honger is voor een groot deel
gewoontegedrag. Als je elke
dagmet chips op de bank voor
de tv neerploft, kijk dan eens
geen tv.

• Als je eet, concentreer je dan
daarop.Wie zich laat afleiden
onder het eten (tv-kijken, compu-

teren), eet ongemerkt meer.
• Schep kleine porties op. Grote
porties gaanmeestal ook op.

• Doe geen boodschappen als je
honger hebt. Maak een lijstje.

• Haal geen spullen in huis waarvan
je niet kunt afblijven. Leg lekkers
niet zichtbaar neer.

• Het kan geen kwaad om honger

te hebben. En bovendien: honger
gaat ook weer over.

• Mijd frisdranken en sapjes:
vloeibare calorieën nemen we
bijna ongemerkt op.

• Als je per se wilt afvallen: doe het
zo geleidelijk mogelijk.

• Sluit geen voedingsmiddelen uit.
• Ga niet op dieet.

Het slagingspercentage
van diëtenwordt geschat
op 10 tot 20procent.

Verslaafden die afkicken
van heroïne hebben een
grotere slagingskans


