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Hart & Ziel

Ben Schrooten (62) vindt het heerlijk om bij

thuiskomst niemand aan te treffen. ,,Ik kan

doen wat ik wil. Ik ben gewoon gelukkig.” P8

Doen wat je wilt

SOLO

Seks Als het om de seksuele opvoeding van hun kinderen gaat,
klappen ouders vaak dicht. Opvoedkundige Marina van der Wal

en psychiater Bram Bakker vragen zich af waarom. P2-3

voor de kinderen 
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Condooms

Ons grootste orgaan, de huid, kent nog te veel

geheimen voor ons. Daarom schreef huidarts

Yael Adler er een boek over. P6-7

Je huid verzorg je
van binnenuit 

DE HUID



op mama’s bh

LEKKER IN BALANS
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Hallo aarde,
hier iemand
met een matje

In de hoek van mijn
woonkamer staan twee
dozen. Al geruime tijd
staren ze me aan. Ster-
ker: ze schreeuwen
naar me. ,,Pak ons uit.
Je moet áárden!’’ In de
ene doos zit een aar -
dingsmatje, in de an-
dere een stekker die op
het matje moet worden
aangesloten. En in een
geaard stopcontact
moet. Dat vind ik zo’n
gedoe dat ik me bij
voorbaat ontaard voel.
Het matje van Earthing

Nederland ziet eruit als
een uit de kluiten ge-
wassen muismat. Hup,
op de grond, stekker in
de haspel -het dichtst-
bijzijnde geaarde stop-
contact zit in de bijkeu-
ken- en sokken uit. De
folder belooft dat het
contact tussen voeten
en matje zorgt voor
‘ontspanning en welzijn’
en ‘het zelfhelend ver-
mogen van mijn li-
chaam verbetert’. Dat
zou komen door het
contact met de ‘natuur-

Een aardingsmatje. Wat is dat nou weer?
Volgens de Amerikaanse ontwikkelaar
Clint Ober verbindt een aardingsmatje je
lichaam met de ‘oneindige en milde ener-
gie van de aarde’. En dat zou gezond zijn.

Extreem extravert - check. Extreem koppig -
check. Vecht niet tegen Donald Trump, 
adviseert René Diekstra.

Onlangs vroeg iemand me hoe ik de persoon-
lijkheid van Donald Trump zie. Ik ben niet happig
op zo’n verzoek. Het lijkt al gauw op afstandsdiag -
nostiek, op het gooien met gestoordheidsetiketten.
Ik zie geen reden dat bij Trump te doen. Ik schrijf
al zo’n twintig jaar over hem - zie onder andere
mijn boek Op gedachten gebracht uit 1996 - en ik
heb tot op heden geen aanwijzingen gevonden
voor een psychische stoornis. Wel is Trumps per-
soonlijkheidsprofiel opmerkelijk. Al vóór mijn
Trump-tijd en vandaag nog maak ik voor zo’n pro-
fiel gebruik van The Big Five, De Grote Vijf me-
thode. Op basis van een indrukwekkende hoeveel-
heid wetenschappelijk onderzoek blijken mensen
goed te beschrijven en van elkaar te onderschei-
den, ook van afstand, op basis van een vijftal per-
soonlijkheidsdimensies. Te weten: extravert 
tegenover introvert, goedmoedig - koppig, zorg-
vuldig - onzorgvuldig, emotioneel stabiel - emoti-
oneel labiel en progressief - conservatief.

Onze positie bij die dimensies is voor een
belangrijk deel erfelijk bepaald. Dat betekent
niet dat opvoeding en ervaringen er niet toe doen.
Een kind dat snel gespannen is (emotioneel labiel)
of verlegen (introvert) kan wel degelijk leren daar

als jongere of volwas-
sene minder last van te
hebben. Maar helemaal
verdwijnen doet zo’n
kenmerk nooit. Op basis
van een door een collega
en mij ontwikkelde 
Big Five vragenlijst, 
beoordeel ik Trump 
als extreem extravert,
extreem koppig, meer
dan gemiddeld onzorg-
vuldig, conservatief 

en emotioneel labiel. Maar het zijn die extreme 
extraversie en extreme koppigheid die zijn 
omgang met anderen en de wereld domineren.

Extreem extravert betekent dat hij sociaal 
hyperactief is, op een manier die onophoudelijk 
reacties afdwingt: aandacht, angst, kritiek en be-
wondering. Dat alles mede door zijn succes in het
verzamelen van bekendheid, rijkdom, roem en
macht. Maar voor Trump is het nooit genoeg. Hij is
niet alleen uit op bezit. Als extreme extravert gaat
het hem vooral om de jacht, om de opwinding die
het nemen van risicovolle beslissingen oplevert.
Koppel dat aan zijn extreme koppigheid, aan zijn
onbeheersbare neiging tegen anderen vaak zeer
onaangenaam, agressief, arrogant, dreigend, explo-
sief en zonder empathie tekeer te gaan. Een pa-
troon dat gaande wordt gehouden door zijn over-
tuiging dat de wereld een gevaarlijk oord is, waar
goedigheid iets is dat hij zich niet kan veroorloven.
Dus gaat het hem altijd maar om één ding: als
taaiste, als overwinnaar, tevoorschijn komen. Het
gevolg is dat tussen hem en anderen altijd span-
ning op de lijn staat. Boze, risicovolle spanning.
Daar zo schadevrij mogelijk mee omgaan vergt van
anderen psychologische acrobatiek en zelfbeheer-
sing. Ga niet met hem in competitie, blijf zoeken
naar overeenkomsten en laat hem vaak eerste viool
spelen. Het is niet anders. Wen er maar aan.

Reageren? rene.diekstra@persgroep.nl

Column

De vijf dimensies
van Donald Trump

Psycholoog René
Diekstra buigt zich over

de menselijke geest.

Als extreme
extravert 
gaat het hem 
om de jacht,
de opwinding

RENÉ DIEKSTRA

Dertig dates 
cadeau - Noor
Spanjer Noor
vraagt voor haar
verjaardag geen
cadeaus maar
dates (Nijgh &
Van Ditmar, 
€ 17,50)

Schizofrenie -
Paul Moyaert
Filosoof buigt
zich over de
vraag: wat is
waanzin? 
(Vantilt, € 19,95)

Verward in 
Nederland -
Bauke Koekkoek
Hoe om te gaan
met mensen met
psychische
stoornissen 
(Lannoo, € 24,99)
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vader van drie kinderen, riep Van der
Wal (52), moeder van twee, onlangs
de lezers van Hart & Ziel op om over
hun opvoedstijl te vertellen. Bijna
tweehonderd lezers vulden online
vragen in, zoals ‘hoe vind je dat jouw
ouders jou hebben opgevoed?’ en ga-
ven hun mening, zoals bij de stelling
‘voorlichting geven over geslachts-
ziekten hoort bij de overheid’. 

Bijna zevenhonderd mensen haak-
ten voor de eindstreep van de en-
quête af. Uit de antwoorden maken
Bakker en Van der Wal op dat seks en
seksuele opvoeding nog altijd een
ongemakkelijk thema is.

Beiden kijken met verbazing naar
‘De Stand van Nederland’, waar bijna
iedereen zijn mening wil laten gel-
den. ,,Tot aan de opvoeding toe ver-
tellen mensen elkaar hoe ermee om
te gaan”, zegt Marina van der Wal.

Oefenen 

Arnoud Kluiters 

R
ond de eeuwwisse-
ling lagen vrouwen
gerust topless te
zonnen op warme
zomerdagen. Ver -
gelijk dat maar eens
met de zonaanbid-

ders van tegenwoordig. Blote borsten
zie je nog zelden. 

Het is een voorbeeld van opvoed-
kundige Marina van der Wal en ze
kent er nog vele. ,,Op sociale media
verspreidde zich vorig jaar razend-
snel een foto waarop de beroemde
Victoria Beckham haar 5-jarige doch-
ter Harper op de mond kust. On-
schuldiger kan het niet, maar veel 
reacties waren juist tegenovergesteld:
dat kon toch niet?’’

Met psychiater Bram Bakker (53),

Seks Ouders van nu hebben meer moeite met de seksuele
opvoeding van hun kinderen dan vorige generaties. Het
ongemak groeit, constateren Marina van der Wal en Bram
Bakker in het vandaag verschenen boek ‘Vrij(be)wijs’. 
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Helder en
praktisch

lijke, helende energie’
van de aarde. Na een
paar uur met de voeten
op het matje voel ik me
best relaxed, maar niet
heel anders dan anders.
Een warm en tintelend
gevoel, zoals een van de
claims luidt, blijft uit. Wel
is het prettig om even
niets te doen. Een fijne
bijkomstigheid: de rest
van de avond blijf ik op
blote voeten lopen. Fris,
maar prettig. Dankzij de
aarde? — Charlotte van 

Genderen

Ć Motiverend

Je wordt op geen 
enkele manier 

geëlektrocuteerd,
belooft de folder. 

Dat is fijn. 

Het is wel een gedoe
met al die draden 

en stekkers.

Duidelijk: de blote
huid moet contact

maken met het matje. 

De waslijst van klach-
ten (van menstruatie-
pijn tot hoge bloed-

druk) die zouden ver-
minderen is zo lang

dat het ongeloofwaar-
dig wordt. 

Ę Ontspannend

Als je eenmaal zit, is
dat best lekker rus-
tig. Je gaat minder
snel nog even een

wasje doen. Ik houd
wel de iPad erbij.

Ik voel geen warme
tintelende sensatie,

zoals de folder 
beschrijft. 

Ä Prijs
kwaliteit

Matje en stekker 
kosten 57, 70 euro,
inclusief verzenden.
Flinke uitgave, maar
ook geen aderlating.  

Earthing Nederland
verkoopt veel meer:
van polsbandjes tot
hoeslakens. Kan een
duur grapje worden.

ß
Eind

oordeel

Het matje
gaat naar
iemand
die er wel
in gelooft.

★

★
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! Opvoedkundige 
Marina van der Wal
(52) en psychiater
Bram Bakker (53):
,,Een goede seksuele
opvoeding geef je
thuis.’’
FOTO JEAN-PIERRE JANS

! Weinig geaarde stopcontac-
ten? Gelukkig is er een haspel.

,,Tótdat er dieper wordt ingezoomd:
als het gaat over seksuele opvoeding
schieten veel ouders in een kramp.’’

Ze horen en merken het. Tijdens
de lezingen op scholen die ze al jaren
houden, tijdens de voorlichtingsbij-
eenkomsten aan ouders en op het 
podium van de theaters waar ze
staan. ,,Praten over seks? Dan komen
er minder mensen opdagen en de
paar aanwezigen doen er het zwijgen
toe”, zegt Van der Wal. Bakker vult
aan: ,,Seks als gespreksonderwerp
staat gelijk aan lachen, gieren, brul-
len. Er serieus over praten lukt maar
weinigen.’’

Veilig vrijen
De publieke reacties op de kus van
Victoria Beckham zijn veelzeggend,
meent opvoedkundige Van der Wal.
,,Die laten zien hoe de situatie de
laatste decennia verergert. Ik denk
dat seks, vooral door de opkomst van
internet, nog dieper is gezakt. Tot iets
technisch en afstandelijks.’’

Nog altijd wijzen de meeste ouders
hun zonen en dochters op het belang
van veilig vrijen, maar eenvoudig
vinden ze dit niet. ,,Dat blijkt als we
informeren wanneer, hoe en op
welke toon ze dat doen. Dan klappen
veel volwassenen dicht. Een deel
mijdt het ongemak en gaat ervan uit
dat hun zoon of dochter ‘het’ wel
leert via internet of de biologieles.’’

Dat is een gemiste kans, zeggen de
twee, want een goede seksuele op-
voeding geef je thuis. Die komt niet
van buiten het gezin of via internet.
Bram Bakker: ,,Begin de onvermijde-
lijke gesprekken over seks vooral niet
als de puberteit ontluikt. Te laat ben
je dan niet, maar wel láát.

,,Mijn jongste zoon is 14. En zoals
dat dan gaat: ik krijg lang niet elke

vraag nog voorgelegd. Tot hij
me onlangs opeens vroeg
wanneer ik voor de eerste
keer tongzoende. Blijkbaar
wil hij daar meer van 
weten. Een uitgebreid 
gesprek blijft uit, maar toch, het 
onderwerp seksualiteit komt in huis 
geregeld langs. Gek is dat niet. Omdat
ik theatertours maak en lezingen
geef, vliegen de grappen over seks
over tafel.’’

Bij Marina van der Wal doen de
jongens thuis ook behendigheid op.
,,Elke jongen krijgt er zweethandjes
van: hoe open je zonder gestuntel de
bh-sluiting van je vriendin? Mijn
man heeft daar een trucje voor. Hij
opent met twee vingers binnen 
twee seconden mijn bh! Wat als een
grap begon, mondde al snel uit in een 
oefening. Drie keer raden op wie
mijn zoons wilden oefenen. Zat ik
daar aan tafel: liep er één achter mijn
stoel langs en al snel lukte het hem
óók. Een paar weken later meldde hij
triomfantelijk dat hij extra punten
had gescoord bij zijn vriendin.’’

Friemelen
Wat ze met Vrij(be)wijs willen 
laten zien? Dat de wijze waarop 
ouders met elkaar omgaan van grote 
invloed is op de manier waarop hun
kinderen denken over relaties en 
intimiteit. Hoe leven ze hun kroost
voor? Knuffelen partners elkaar in
hun bijzijn? Geven ze een gevoel van

Hoe kan ik thuis het con-
doomgebruik zo uitnodi-
gend maken dat de kin-
deren ze gebruiken?
Zorg dat er condooms
klaarliggen, door jou be-
taald. En dan niet in jouw
nachtkastje, maar op een
plek waar zij er gemakkelijk
bij kunnen zonder dat
iedereen dat kan zien.

Mijn 16-jarige zoon is ver-
liefd op een jongen. Hij

wil thuis met hem slapen.
Is hij daar te jong voor?
Je zoon zal al veel denk- en
piekerwerk achter de rug
hebben als het om zijn sek-
sualiteit gaat. Is deze relatie
gelijkwaardig, dan lijkt het
me logisch dat jullie hem de
ruimte en de privacy geven.

Onze 17-jarige dochter
heeft er ‘geen behoefte’
aan de pil te slikken,

maar gezien

haar leeftijd, haar plezier
in uitgaan en de vakantie
naar Spanje, lijkt het ons
wel verstandig.
Dat is een logische ge-
dachtegang. Wat belangrij-
ker is: waarom wil ze de pil
niet? Misschien wil ze niet
dat jullie je ermee be-
moeien. Vraag haar om zelf
haar verantwoordelijkheid
te nemen en een afspraak
met de huisarts te maken
voor een advies. 

Mijn dochter begrijpt het
verhaal over de bloeme-
tjes en de bijtjes. Nu
vraagt ze omstanders of
ze weten uit welke piemel
ze zijn voortgekomen. 
Jammer dat we ons als vol-
wassenen al snel ongemak-
kelijk voelen. Kun je haar
dat uitleggen? Dat ze beter
kan vragen of iemand een
papa heeft? Op die vraag
zal ze vast vaker een posi-
tief antwoord krijgen.

Onze vakantievierende dochter kan toch beter de pil slikken? 

VRAAG & ANTWOORD

warmte en veiligheid? Hoe kun je
werken aan zelfvertrouwen opbou-
wen en elkaars grenzen respecteren?

Marina van der Wal: ,,Op die 
manier leg je de basis van seksuele
opvoeding. Het gaat om veel meer
dan de bloemetjes en de bijtjes. Seks
kan zo leuk zijn, er lopen niet alleen
maar beren op de weg. Help kinderen
dat te herkennen. Geef richting aan
en ga van jongs af aan met ze in 
gesprek.’’ 

Natuurlijk verandert er veel.
Denk aan alle discussies over
privacy. ,,Waar ouders van nu
onhandig stonden te frie-
melen in het fietsenhok,
daar kunnen hun kinderen
te maken krijgen met sex-
ting: de online versprei-
ding van seksueel getinte
foto’s en berichten, die je
kind zelf naar een ander heeft
gestuurd. Dat zijn lastige onder-

werpen, maar ze maken wel deel uit
van het leven van vandaag. Vind je

het lastig om daarover te praten?
Durf dat dan ook te erkennen.
Maar kijk niet naïef de andere
kant op.’’

Psychiater draait Bram
Bakker het om: praat erover,

luister naar elkaar, leef je 
kinderen voor. ,,Mensen die dat

kunnen en rekening met elkaar
houden, dat vertelt zo veel meer
over hoe je je tot elkaar verhoudt.’’

Vrij(be)wijs van Marina van der
Wal en Bram Bakker verschijnt

vandaag bij Kosmos Uitgevers
en kost 20 euro. 
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