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,,Kijk’’, zegt een vrouw naast me
in de koffietent. Ik kijk op van
mijn laptop, waarop ik drie docu-
menten open heb staan. Ik kan erg
goed multitasken, al vinden som-
mige politici en schrijvers dat het
beter voor onze maatschappij is als
ik die vaardigheden inzet voor za-
ken als koken, poetsen en kinde-
ren baren. Maar goed. Zoals we in
onze podcast Ik ken iemand die al
vaak hebben gezegd: de mensen
met de duidelijkste en conse-
quentste opvattingen over gezins-
leven en opvoeden, zijn meestal
de mensen die zelf nog geen kin-
deren hebben.

Meestal. Behalve vandaag, in het
koffiehuis.

De vrouw laat me trots een doos
zien met een prijskaartje van 40
euro. Er blijkt een roze potje in te
zitten, speciaal ontworpen voor
zindelijkheidstrainingen. Het is
een soort troon. Ze haalt het ding

uit de doos en schakelt hem in. Er
klinken muziekjes en de pot
maakt een doorspoelgeluid als je
een hendel indrukt.

,,Heb jij kinderen?’’ vraagt ze.
,,Ja’’, zeg ik. ,,Eentje, van bijna 3.’’
,,Ah! Dan kun je deze ook prima

gebruiken!’’
Ik kijk om me heen, zit ik in een

aflevering van Bananasplit? ,,O, ze
heeft al een jaar een potje van de
Ikea van 2,50 euro. Daar gaat ze af
en toe op’’, zeg ik.

De vrouw schudt haar hoofd.
,,Zindelijkheidstraining vóór 27
maanden mag echt niet. Dat werkt
averechts.’’

,,Wat gek, zo’n specifieke grens’’,
zeg ik. Ik geloof daar nooit in. Net
als bij houdbaarheidsdata: alsof
iets precies om twaalf uur ’s
nachts plots bederft. 

,,Ja, je moet toch ergens een lijn
trekken?’’ zegt ze.

,,Wat nou een lijn te trekken?’’
zeg ik. ,,Dat is ook maar gewoon
een uitspraak. Je kunt net zo goed
op dit moment zeggen: langzaam-
aan, dan breekt het lijntje niet. Dat

is toch ook waar?’’
,,Hè?’’ zegt ze.
,,Laat maar,’’ zeg ik. 
,,Dat is precies wat ik zo irritant

vind van tegenwoordig’’, zegt ze.
,,Moeders die altijd met hun eigen
dingen bezig zijn. Zitten de hele
dag op hun smartphone, terwijl
hun kind zégt dat-ie op een potje
wil. Dat horen ze dan niet. Wer-
ken, alleen maar met zichzelf be-
zig. Iedereen is zo materialistisch.’’ 

,,Moeders?’’ roep ik. ,,En de va-
ders dan?’’

,,Die zijn aan het werk’’, zegt ze.
Ik lach luid. ,,Waar is jouw kind

dan?’’ zeg ik.
,,Op de kleuterschool’’, zegt ze

bits.
,,En die is nog niet zindelijk?’’

zeg ik.
,,Nee’’, zegt ze. ,,TE VROEG BE-

GONNEN.’’
,,Oké dan!’’ roep ik terug. ,,Maar

goed dat je in deze materialisti-
sche wereld de tijd hebt gevonden
om voor 40 euro een poeptroon te
kopen!’’

De vrouw springt op, grijpt haar
potje en beent de zaak uit. 
Daarna komt een ober haar dub-
bele espresso brengen. ,,Ik drink
hem wel op’’, zeg ik. ,,En ik betaal
hem ook wel.’’

Van mijn eigen geld. Al is zo’n
dubbele espresso wel een euro
duurder dan een potje van de Ikea.
Dat dan weer wel. Wij blijven dus
nog wel even bij het gewone potje.
Net zo gemakkelijk.
–Hanneke Hendrix

Nynke de Jong (34), Hanneke
Hendrix (39) en Alex van der
Hulst (41) hebben kinderen in de
leeftijd van 0 tot 7 jaar. Ze heb-
ben de opvoed-podcast Ik Ken 
Iemand Die en schreven het gelijk-
namige boek.

Nynke de Jong, Hanneke Hendrix en Alex van der Hulst
schrijven per toerbeurt over zaken die het leven van jonge
ouders gemakkelijker moeten maken. Hanneke treft in een
ko)etent een moeder die voor 40 euro een roze poeptroon
heeft gekocht voor de zindelijkheidstraining van haar kind.

Het potje, daar moet je
niet te jong mee beginnen

Lekker makkelijk

Ik geloof nooit in
houdbaarheidsdata:
alsof iets om twaalf
uur plots bederft

  Frans-Duits’

dna met dat van mensen wereldwijd
en kijken enkel met welke geografi-
sche groepen je overeenkomsten
deelt. Dat elke firma andere schattin-
gen geeft, bewijst dat ze andere con-
trolegroepen gebruiken. De grootste
storende factor is als mensen waar jij
het meest op lijkt niet aanwezig zijn
in de controlegroep.’’

Boterzacht
Wie de site van 23andMe doorpluist,
ziet dat het bedrijf zijn uitspraken
standaard met een betrouwbaarheid
van 50 procent doet. Als ik die ver-
schuif naar 90 procent betrouwbaar-
heid, verdwijnt mijn Frans-Duitse
erfenis als sneeuw voor de zon – van
44,6 naar 0,3 procent – en wordt mijn
Scandinavische en Britse bloed zelfs
helemaal weggevaagd. Veel specifie-
ker dan 82,5 procent Noordwest-
Europees komt het bedrijf niet meer.
,,Het geeft aan hoe boterzacht deze
conclusies zijn’’, meent de hoogle-
raar. 

Achilleshiel van de tests is de grote
genetische overlap tussen etnicitei-
ten, illustreert De Knijff met een 
verzameling grafieken. De continen-
tale herkomst is nog met enige zeker-
heid in te schatten, maar binnen Eu-
ropa is het schier onmogelijk te be-

stempelen waar Nederlandse genen
ophouden en Duits bloed begint.
,,Sommige etniciteiten zijn genetisch
zeer gelijk aan elkaar, en daardoor
moeilijk te onderscheiden van an-
dere”, erkent Willeke Binnendijk,
countrymanager Nederland van My-
Heritage. ,,Daardoor kunnen fouten
ontstaan.’’

Naast herkomstschattingen gaan
de commerciële dna-ontrafelaars prat
op de speurtocht naar (verre) ver-
wanten. Om de haverklap ontvang ik
hosanna’s in mijn mailbox dat weer
honderden familieleden zijn opge-
duikeld. Met twee MyHeritage-
gebruikers zou ik ruim 6 procent dna
delen; dat blijken daadwerkelijk een
neef en nicht van mijn moeder. Maar
met mijn overige 4797 matches op de
site heb ik nog niet eens 1 procent ge-
meen. 

,,Als je tien generaties teruggaat,
heb je 1024 stamboomvoorouders’’,
rekent De Knijff voor. ,,Bij twintig
generaties heeft ieder van ons er al
meer dan een miljoen. Het is onver-
mijdelijk dat de stambomen van de
meeste Nederlanders elkaar sinds-
dien gekruist hebben. Het is dus vol-
komen logisch dat we ook veel basale
genetische achtergrond puur bij toe-
val delen.’’

    (2)

‘Bij twintig
generaties
hebben we al
meer dan
een miljoen
voorouders’

� Matthijs
Meeuwsen wil ont-
dekken waar zijn
voorouders van-
daan komen. 
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‘44,6 procent     
Ben ik van Duitsen bloed? Iers dan? Een
druppel Indonesisch? Journalist Matthijs
Meeuwsendoet via een dna-zelftest wat
spuug op de post om meer over zichzelf te
weten te komen. Aflevering 2 (slot):  waar
kwamen je voorouders vandaan?

E
r was eens een overgroot-
moeder uit België. Dat is 
alles, onder mijn voorou-
ders bevindt zich maar één
luttel gevalletje buiten-

lands bloed. Voor zover mij verteld is
althans. Voor hetzelfde geld zit er in
het bladerdak van mijn stamboom
toch een verdwaalde Ghanees, Wit-
Rus of andere exoot verstopt. Voor-
heen had ik me door gemeentear-
chieven en bevolkingsregisters moe-
ten worstelen om mijn herkomst in
kaart te brengen. Tegenwoordig is er
een dna-zelftest. Aanbieders genoeg.
Ik bestel een zelftest bij de drie groot-
ste op herkomstvlak: MyHeritage,
Ancestry en 23andMe.

Een kind kan de was doen. De
enige uitdaging is om voldoende
speeksel aan te maken om de buisjes
vol te spugen; een taak waar een
volgroeide lama nog een aardige kluif
aan heeft. Alleen bij MyHeritage 
voldoet een veeg met een watten-
staafje langs de binnenkant van de
wang. De monsters gaan daarna op
de post, voorzien van vervaarlijke 
biohazard-emblemen. Wachten
maar.

Hoezeer de herkomsttesten tot de
verbeelding spreken merk ik onder-
tussen bij mijn kapper, die toevallig
net zijn analyse ontvangen heeft. ,,Ik
ben een dag van slag geweest”, zegt
hij. ,,Waarom zie ik mijn Duitse
voorouders niet terug? Ik had op iets
spannenders gehoopt. Ik heb niet
eens een fractie Afrikaans dna. Wel
Grieks, maar dat wil ik helemaal
niet.’’

In het Leids Universitair Medisch

Centrum brengt hoogleraar popula-
tie- en evolutiegenetica Peter de
Knijff de broodnodige nuance aan.
,,Commerciële dna-tests hebben 
allerlei haken en ogen’’, waarschuwt
hij. ,,Ieder kind krijgt 50 procent 
genetische informatie van vader en
50 procent van moeder. Dat betekent
dat in jouw dna een kwart van je
grootouders zit, een achtste van je
overgrootouders, enzovoort. Gemid-
deld gezien tenminste. Want de pre-
cieze 50 procent die wordt meegege-
ven, wordt voor elke sperma- en eicel
geshuffeld. Het kan dus zijn dat een
bepaalde voorouder in jouw dna
overboord is gekieperd, terwijl die bij
je zus of broer juist relatief sterk aan-
wezig is. Pure toevalstreffers.’’

Europees
Als ik na een week of zes de analyses
van mijn dna ontvang, vallen twee
zaken op. Eén: ik blijk zo Europees als
de talenknobbel van Frans Timmer-
mans. Twee: tussen de bedrijven be-
staan wel degelijk verschillen in de
etniciteiten die mij worden toege-
dicht. MyHeritage trekt de grofste lij-
nen: 96,8 procent Noordwest-Europa,
afgetopt met 3,2 procent Oost-Eu-
ropa. Ancestry zoomt verder in: 64
procent Engeland, Wales en Noord-
west-Europa, 31 procent Germaans
Europa en nog een snippertje Zwe-
den en Noorwegen. 23andMe houdt
het op 44,6 procent Frans-Duits, 25,5
procent Brits-Iers, 20,8 procent
Noordwest-Europees en 9,1 procent
Scandinavisch. 

De Knijff is allerminst verbaasd.
,,Deze bedrijven vergelijken jouw

Z
wijgend komt
 David tegenover me
zitten en ik zie dat
hij baalt. Zijn mond
staat strak, zijn

schouders hangen. Zo ken ik
hem niet. Ik vraag hem wat er
mis is en hij schudt zijn hoofd.
Hij mompelt: ,,Ik heb de ver-
keerde mensen teleurgesteld.’’

Als je al een tijdje samen-
werkt, zoals wij, kun je met
weinig woorden af. Zijn erva-
ring speelt zich als een filmpje
in mijn hoofd af. 

Zo is het gegaan: David
heeft ‘ja’ gezegd tegen een le-
zing, ergens in het land, op
een zaterdag. Hij twijfelde al
de hele week. Hij wist dat hij
er in theorie onderuit zou
kunnen, omdat zijn kinderen
die dag op hem wachten. Om
samen wat leuks te doen. Dit
was een klassiek 
dilemma: zeg ik nee tegen die
lezing en al die mensen die op
mij rekenen, of zeg ik nee 
tegen mijn kinderen?

David koos ervoor de lezing
te doen en zijn kinderen teleur
te stellen. Deze ochtend zit hij
tegenover me en heeft hij
spijt. Volgende keer beter, zou
ik simpelweg kunnen zeggen.
Maar zo zitten we niet in 
elkaar. Er moet nu iets vrucht-
baars uit voortkomen en dus
raken we in gesprek.

Juist de mensen die het
dichtstbij staan, doe je het
vaakst pijn. Je ziet ze vaker en
je weet hoe je ze het best kunt
kwetsen, mocht je dat een
keer expres willen doen. Er
speelt nog iets anders. Juist bij
de mensen die het dichtstbij
staan, kun je het jezelf veroor-
loven ze te kwetsen. 

De gekke paradox is dat je
voor vreemden méér je best
doet dan voor de mensen die
je elke dag ziet. Omdat je weet
dat je hun liefde toch wel
krijgt: je hoeft er niets voor te
doen. Je wordt overspoeld
door werk of andere verplich-
tingen en onbewust maak je
in je hoofd de afweging wie je

het best kunt teleurstellen. Op
nummer één, veel vaker dan je 
misschien wilt: je partner en
kinderen.

Hoe ga je daarmee om?
Voor David en mij helpt het
om stelling te nemen, als 
een soort ‘Handleiding voor 
lastige keuzes’. We kiezen
voor deze: je stelt deze week
gegarandeerd iemand teleur,
of je nu wilt of niet. Kijk
vooraf naar je agenda en be-
sluit wie dat is. Zorg dat het
niet je geliefde is, of je kinde-
ren  – en liever ook niet jezelf.

Die stelling doet op verschil-
lende manieren een beroep 
op je en dat kan lastig zijn. 
De pleaser zal denken: hoezo
kan ik niet iedereen blij 

maken? De workaholic zal
denken: hoezo mijn partner
en kinderen eerst? Toch leidt
de praktijk je uiteindelijk 
altijd naar een keuze. Als je er
namelijk voor iedereen wilt
zijn, ben je er uiteindelijk voor
niemand. Dan kun je beter zelf
hebben gekozen wie je teleur-
stelt – en vooral wie niet.

David en ik zijn nog lang niet
uitgepraat, we beginnen pas,
maar opeens is hij weg: naar
zijn kinderen.
–Arjan Vergeer

Reageren? zo@persgroep.nl

Als je er voor
iedereen wilt 
zijn, ben je er
voor niemand

David & Arjan

Lastige keuze: wie
stel je deze week
teleur?  

David en Arjan (r.) 
van geluksplatform 
365 Dagen Succesvol
delen hun lessen
voor een leuker leven.

VOOR U GETEST Dna-testen   

‘Voorouder
kan zijn
verdwenen
uit je dna’
—PETER DE KNIJFF

MyHeritage
€79
+ Als enige Nederlandstalig,
heeft daarom meer Neder-
landse gebruikers. Werkt op
basis van wangslijm. Je kunt
stambomen aanmaken en
tegen bijbetaling speuren
naar verwanten in oude kran-
ten en immigratiegegevens.
– Specificeert de minste 
geschatte etniciteiten. Terug-
sturen monster vereist post-
zegels.

23andMe 
$99
+ Meest transparant; geografi-
sche betrouwbaarheid is in te
stellen tussen de 50 en 90 pro-
cent. Veel extra uitleg en tutori-
als over bijvoorbeeld je hoe-
veelheid neanderthaler-dna.
– Engelstalig, dus ook weinig
Nederlandse gebruikers (en
matches). Loze extra feitjes (‘je
verwanten hebben 47 procent
meer kans om als strandwacht
te hebben gewerkt’).

Ancestry 
$99
+ Een tijdlijn: historische ver-
klaringen voor de geografi-
sche verspreiding van je voor-
ouders. Ook hier kun je stam-
bomen aanmaken en tegen
bijbetaling speuren naar ver-
wanten in oude kranten en im-
migratiegegevens.
– Engelstalig, dus weinig
 Nederlandse gebruikers (en
matches). 


