opinie&analyse
‘Zijn G1000,
Klimaatzaak of
Ringland geen
initiatieven die
de politiek in
gebreke stellen
of aanvullen?’
Politiek leeft niet omdat het weer
over ideeën gaat, maar omdat de
bevolking zelf de hiaten opvult,
zegt schrijver
MAARTEN INGHELS
(in ‘De mening’ in dS Avond).
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KERSTESSAY DEEL III OVER DE REALITEIT VAN EEN METAFOOR

DE HUNKERING VAN ONS ALLEMAAL
Honger mag dan vele gezichten hebben, de fysiologie ervan
maakt het zowel Miriam als Annie moeilijker eraan te
ontsnappen, schrijft LOUISE O. FRESCO. Het is een vicieuze
cirkel, die ook het nageslacht in zijn greep houdt.

Het hongerige lichaam
In de novelle De hongerkunstenaar uit
1922 voert Franz Kafka een man ten to
nele die van zijn vasten een publieke ver
toning maakt. Zijn impresario laat hem
optreden, maar legt zijn hongeren aan
banden – meer dan veertig dagen is ver
boden. Toch raakt de hongerkunstenaar
in toenemende mate geobsedeerd met
zijn kunstenaarsact en wil hij zijn zelf
controle doorzetten tot de dood erop
volgt. De tragiek van het verhaal zit in
het feit dat tegen de tijd dat hij sterven
de is, het vasten uit de mode is. De kun
stenaar sterft eenzaam in zijn hok, zijn
laatste woorden zijn dat het voedsel hem
niet smaakte.
Hongeren is zeer zelden een kwestie van
vrijwilligheid, een gekozen lot, hoewel
bijna alle culturen een vorm van ascetis
me of voedselbeperkingen en taboes
kennen. Tijdens de Middeleeuwen res
pecteerde de christelijke kerk meer dan
honderdvijftig vastendagen, dagen waar
op voedsel op de een of andere manier
aan banden was gelegd, meestal de con
sumptie van vlees. Dat hoge aantal dagen
weerspiegelt vooral de schaarste die toen
heerste. De formele rechtvaardiging hier
voor, en ook in bijvoorbeeld het hindoeïs
me of het jodendom (Jom Kipoer), is dat
afzien van voedsel en de driften beheer
sen de mens moreel superieur maken. In
dat gekozen vasten zit dus een vorm van
dwang door schaarste en sociale druk.
Ook de jonge mensen, vooral meisjes, die
aan anorexia lijden, zijn patiënten die
slechts ogenschijnlijk weigeren te eten,
maar in feite een ernstig verstoord zelf
beeld hebben waardoor zij geen voedsel
binnenkrijgen. Oude mensen weigeren

soms voedsel omdat hun smaakvermogen
achteruitgaat. Daarnaast zien we de keu
ze voor versterving als het leven ten ein
de loopt, afzien van eten en drinken,
meestal begeleid door morfine. Bewust
hongeren tot aan de dood is zeldzaam;
de menselijke drang tot overleven is te
sterk.

Warda heeft meer kans
om vanaf haar
puberteit te zwaar te
worden als ze zou
worden blootgesteld
aan te vet eten.
Alsof haar lichaam nog
altijd anticipeert op
mogelijk voedseltekort

Vertrappen, duwen, grijpen

Hoe voelt het om echt honger te lijden?
Om voortdurend geobsedeerd te zijn met
eten, en vooral de afwezigheid ervan?
Om in alle hoeken en gaten te zoeken
naar iets eetbaars, in keukenkastjes of bij
het afval? Of om te moeten stelen, in de
supermarkt bij het afrekenen van een
eerdere of latere klant, wiens boodschap
pen naast de jouwe liggen zodat het bij

na onvermijdelijk lijkt om dat pakje bo
ter of die vleeswaren mee te nemen? Of
om te vechten bij een vrachtwagen met
voedselpakketten, als brood en melkpoe
der uitgedeeld worden, om met geweld
naar voren te dringen, de blote voeten
van anderen te vertrappen, schouders
weg te duwen, je handen tot het uiterste
uit te strekken om dat begeerde voedsel
te grijpen? Schaarste, of de angst voor
schaarste, maakt gek.
De oorzaken van de honger van Annie en
Miriam mogen dan verschillen, de fysio
logie van hun honger vertoont grote
overeenkomsten. Een lege maag maakt
standaard het hormoon ghreline aan, en
veroorzaakt een acute alertheid in het
brein, een overlevingsmechanisme ge
richt op zoeken naar voedsel. Als er dan
gegeten wordt en de maag vol raakt, ver
mindert het gehalte aan ghreline. Men
sen met overgewicht reageren gevoeliger
op ghreline dan slanke mensen bij de
zelfde hoeveelheid ghreline in het bloed,
zij ervaren dus sneller de drang om te
eten. Bovendien hebben veel zware men
sen antistoffen in hun bloed waardoor de
ghreline niet wordt afgebroken. Anders
gezegd, ze lijden dus bijna continu hon
ger, mogelijk meer nog dan ondervoede
mensen die zich af en toe kunnen verza
digen en dan althans een tijdje geen hon
ger hebben.
Er is nog een tweede hormoon in het
spel, leptine, dat aangemaakt wordt door
vetcellen. Hoe meer vetcellen en hoe
meer gevuld met vet, hoe meer leptine
het signaal geeft dat er voldoende voed
sel is. Als er geen leptine meer in het
bloed is, gaat een mens weer eten. Op

Mensen zet je geen vier jaar op
Een jaar geleden gaf INGE VERHAEGEN twee Afghaanse broers
onderdak. Vorige week kregen ze, na liefst vier jaar, te horen dat
ze niet langer welkom zijn in ons land. Is dat die warme
samenleving waar we in deze tijd zo de mond van vol hebben?
Zestien en zeventien waren ze toen ze na
veel omzwervingen in ons land strandden.
Ondertussen zijn ze twintig en eenentwin
tig en verblijven ze hier vier jaar. In het be
gin in een centrum voor nietbegeleide
minderjarige asielzoekers, maar zodra
Cheydan*, de oudste, 18 werd, namen de
twee Afghaanse broers de benen om samen
te kunnen blijven. Ze konden toch niet de
enige houvast in hun leven ook nog eens
achterlaten?
Dus leefden ze drie maanden op straat,

waar ze het geluk hadden om ‘warme’ men
sen tegen het lijf te lopen die hen onderdak
boden. Vervolgens woonden ze op verschil
lende adressen, die voor hen gekozen wer
den. Ze waren al blij dat ze een dak boven
hun hoofd hadden. De laatste stop die ze
maakten, was bij ons.
Ondertussen wonen Cheydan en Uzuri* al
een jaar in ons huis, dat hen toch een beetje
stabiliteit en zekerheid geeft in hun leven
van dag tot dag. Ze zijn al die tijd bang ge
weest voor wat komen zal en worden ge

leefd door het systeem dat hen maakt tot
hetgene waartoe ze nu gereduceerd wor
den: ‘asielzoekers’.
Ze hebben al die tijd geleefd tussen de
droom van een betere toekomst en de bik
kelharde realiteit van de procedures en si
tuatie waar ze in zitten. Ze hebben al die
tijd gewacht op dat ene verlossende tele
foontje van de advocaat, op die ene verlos
sende brief van de Dienst Vreemdelingen
zaken. Elke dag.
En ineens is daar die dag die hen al vier
jaar slapeloze nachten, stress en hoofdpijn
bezorgt. Op de vooravond van Kerstmis
2014 kregen Cheydan en Uzuri het bericht
dat ze niet langer welkom zijn in ons land.
Een negatief advies, noemen ze dat. Een
advies met nare gevolgen, want het ano
nieme, rechteloze bestaan dat ze tot nu toe
leefden, zet zich genadeloos verder.
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nieuw, te dikke mensen zijn ongevoeliger
voor leptine, dus ze blijven eten ook al
gaat het leptinegehalte omhoog. Onder
voeding en overvoeding kennen dezelfde
fysiologische en hormonale basis, maar
hebben desastreus verschillende uitkom
sten in Annie en Miriam, tot in volgende
generaties. Miriams Warda, een baby met
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Randall Casaer

Als je de twee miljard
slecht gevoede en de
meer dan twee miljard
overvoede mensen
optelt, dan worstelt
ruim de helft van de
wereldbevolking of een
of andere manier met
haar voeding

Ruim vier miljard

een laag geboortegewicht, heeft een extra
grote kans om vanaf haar puberteit te
zwaar te worden als ze zou worden
blootgesteld aan te vet en te zoet eten,
alsof haar lichaam nog altijd anticipeert
op mogelijke voedseltekorten. Als de
dochter van Annie te zwaar blijft, kan zij
straks te maken hebben met verminder
de vruchtbaarheid. Honger is een vicieu
ze cirkel waaruit je niet makkelijk ont
snapt.

Meer dan 800 miljoen mensen krijgen te
weinig calorieën binnen, voor twee mil
jard mensen bevat hun voedsel te weinig
mineralen en vitaminen om een gezond
leven te leiden. Tegelijkertijd is een half
miljard zodanig obees dat zij lijden aan
diabetes en hart en vaatziekten waaraan
zij kunnen sterven. Als je de twee mil
jard slecht gevoede en de meer dan twee
miljard overvoede mensen optelt, dan

worstelt ruim de helft van de wereldbe
volking of een of andere manier met zijn
voeding. Een op de twee mensen. Waar
schijnlijk hoort u daar niet bij, maar,
zonder dat u het vermoedt, bestaan er in
uw eigen omgeving mensen voor wie wat
zij eten, of juist niet eten, nooit onpro
blematisch is, elke dag weer.

Morgen slot: Honger in het hart

Louise O. Fresco
Schrijfster en voorzitter van
de raad van bestuur van de
universiteit van Wageningen
(Nederland), die gespeciali
seerd is in voeding en leef
omgeving. Ze is auteur van
onder meer ‘Hamburgers in
het paradijs’ (Prometheus
Bert Bakker, 2012).

‘pauze’
En dat na een wachten dat liefst vier jaar
heeft geduurd. Kun je je inbeelden dat je le
ven vier jaar ‘on hold’ wordt gezet? Dat je
vandaag een medisch onderzoek ondergaat,
en vervolgens vier jaar moet wachten om
uiteindelijk slecht nieuws te krijgen? Of dat
je, na een lange tijd van werkloosheid, van
daag solliciteert voor de job van je leven en
vervolgens vier jaar moet wachten om te ho
ren dat je niet aangenomen bent?
Ondanks die stress zaten de broers niet stil.
Ze leerden intussen een aardig mondje Ne
derlands, gaan naar school, hebben een vas
te stageplaats, een baas die laaiend enthou
siast over hen is en hen meteen zou aanwer
ven als ze een verblijfsvergunning zouden
hebben. Ze hebben een gezond sociaal leven,
engageren zich voor lotgenoten en zetten
zich als vrijwilliger in voor onze plaatselijke
chiro en KAJ. Tja, wat moeten ze anders?

Wrang kerstverhaal

Het lijkt wel het zoveelste kerstverhaal.
Aankloppen bij mensen, vertellen over een
lange reis, over op de vlucht zijn voor oor
log, haat en geweld. Vragen naar wat eten,
een dak boven je hoofd en een helpende
hand. Die vinden bij toevallige voorbijgan
gers en dan ineens, een overheid die er an
ders over beslist en compleet afbreuk doet
aan wat een warme samenleving zou kun
nen zijn. De deur op je neus, een dikke vette
njet, een droom aan diggelen.
Dat is wat gebeurt bij ons. Een land waar
het goed is om te zijn. Een land waar voor
je gezorgd wordt als het (even) wat minder
goed gaat. Een land met rechten en proce
dures die dit mogelijk maken. Maar wat als
die menselijke hartelijkheid in de schaduw
van die procedures komt te staan en er geen

plaats maar is voor solidariteit? Wat als een
beleid elke vorm van warmte fnuikt en in de
kiem smoort? Moeten we nu echt zelf een
oorlog meemaken voor we beseffen dat wat
wij met deze mensen doen, onmenselijk is?
Ik schaam me. Voor het land waar ik in
woon en zijn beleid dat meedogenloos, on
verschillig en koud is. Vorige week regende
het oh’s en ah’s op de radio naar aanleiding
van ‘De warmste week’. Ik vond het toch
maar koud.

* Cheydan en Uzuri zijn schuilnamen.
Inge Verhaegen
Opleidingshoofd van de
bachelor orthopedagogie
(Odisee)

Moeten we nu echt
zelf een oorlog
meemaken voor we
beseffen
dat wat wij met
asielzoekers doen,
onmenselijk is?

