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 MAANDAG 21 OKTOBER 2019 - CULTUUR EN MEDIA

Een hoog zelfvertrouwen is
zoveel belangrijker dan een
laag BMI

COLUMN
NELE VAN DEN BROECK

Een Dik Kindje
Mijn kleine hartje wachtte aan het einde van een reeks meisjes. Ik droeg een

onderbroekje met kleine pastelgroene bolletjes, verder niets. Mijn billetjes plak-
ten tegen een plastic stoeltje in een rij van plastic stoeltjes. Mijn achternaam
kwam achteraan het alfabet, ik was als laatste aan de beurt. Ik was acht jaar oud
en vandaag gingen we met school op medisch onderzoek.

Een stuurse verpleegster met droge handen liet een metalen liniaal zakken tot
net boven mijn hoofd. Ik was een groot kind - in de lagere school groeide ik als
kool, en daarna niet meer. Toen trok ze mij een weegschaal op, en riep mijn ge-
wicht over de hoofden van mijn giechelende klasgenoten naar haar collega met
clipbord.

Twee weken later kregen mijn ouders een brief: ik had overgewicht. Volgens
een negentiende-eeuwse methode genaamd BMI was mijn gewicht gedeeld door
het kwadraat van mijn lengte blijkbaar onrustwekkend. Ik werd dus naar een
diëtiste gestuurd. Ze heette Mieke of Bieke en ze had een sportieve paarden-
staart en dito -kop.

Er volgde een schema. Drie volkorenboterham-
men bij het ontbijt, met mager snot van een la-
chende koe of ander smeerbaar water. Bij het
middagmaal iets met sla. Om vier uur een potje
wit zuur, en ’s avonds een secuur afgewogen

hoopje aardappelen met een lapje schoenleer en gekookte groentjes zonder bo-
ter. Op zondag een klein zakje chips, vooruit dan maar.

Elke ochtend keek ik angstvallig naar het getal boven mijn mollige teentjes.
Was ik afgevallen, dan feliciteerde ik mezelf. Waren er een paar honderd gram
bijgekomen, dan deed ik mijn pyjama uit, ging zo goed mogelijk naar de WC, en
woog me daarna nog eens. En als dat niet hielp, dan zat er niets anders op dan
mij een hele dag schuldig te voelen. Mijn zelfvertrouwen werd onlosmakelijk
verbonden aan mijn gewicht.

Heel mijn tienertijd voelde ik mij een slappeling omdat ik toch nooit wist te
voldoen aan de belachelijk hoge eisen die ik aan mijn onwillige lichaam stelde.
Soms maakte ik lijstjes met ‘plannen voor de toekomst’. Steevast op nummer

https://www.standaard.be/


21/10/19 13(29‘Beste ouders, zet uw kinderen niet op dieetʼ - De Standaard

Pagina 2 van 2https://www.standaard.be/cnt/dmf20191020_04673365

één: ‘vermageren’. Op nummer twee: ‘een lief vinden’. Heel lang heb ik gedacht
dat het tweede onmogelijk was zonder het eerste. Ik voelde mij so damn unpret-
ty. En het hielp allemaal niets.

Als volwassen vrouw heeft het mij jaren gekost om mijn verhouding met
voedsel te normaliseren en mijn eigen lichaam opnieuw te aanvaarden. Tien jaar
geleden gooide ik mijn weegschaal weg. Hoeveel ik weeg, ik heb er geen idee
van, en dat wil ik graag zo houden. Liever dan op mijn gewicht concentreer ik
mij op mijn kunst, mijn liefdes, mijn medemens. Want focus op eten en je zal
sowieso verdikken. Bovendien zijn er zoveel interessantere dingen om mee bezig
te zijn. Het beste dieet is doen wat je graag doet. Het beste dieet is geen dieet.
Dingen eten of doen waar je niet van houdt, dat houdt niemand vol.

Toen ik deze week in een vette krantenkop las dat een kwart van de Belgische
kinderen ‘te dik’ zou zijn, werd ik dan ook kwaad. De cijfers zijn ‘alarmerend’,
vertelde de ondertitel mij. Maar nergens in het artikel wordt mij verteld wat ‘te
dik’ dan precies betekent. Te dik voor wie of voor wat?

Gevallen van morbide obesitas niet te na gesproken, is de correlatie tussen
een lichaamsgewicht en gezondheid even omstreden als die tussen schedelom-
trek en intelligentie. BMI is een gemedicaliseerd schoonheidsideaal dat uitein-
delijk gebaseerd is op winstbejag. Onzekere kindjes worden immers gretige con-
sumenten. Ze zullen elk nieuw dieet proberen, elke afslankende bodygel gebrui-
ken, alle mogelijke voedingssupplementen, kookboeken en proteïneprut kopen,
en de hyphoteek van menig voedingsconsulent en personal coach afbetalen.

Een bevolking op dieet is het duidelijkste teken van een kapitalisme dat in de
eigen staart bijt. Langs de ene kant wordt voeding zo zout, zoet, vet en versla-
vend mogelijk gemaakt, langs de andere kant worden we constant aangemoe-
digd om eraf te blijven. We draaien in cirkeltjes, maar samen met ons BMI stijgt
ook het BNP.

Beste ouders, zet uw kinderen niet op dieet. Houd ze zo ver mogelijk van Mie-
ke of Bieke vandaan. Laat het nooit zover komen dat ze veertig gram droge spa-
ghetti nauwkeurig moeten afwegen. Een hoog zelfvertrouwen is zoveel belangrij-
ker dan een laag BMI. Neem het van mij aan.

Nele Van den Broeck is muzikante en theatermaakster. Als Nele Needs A Holiday doet zij verwoede pogingen om
wereldberoemd te worden. Ze schrijft een tweewekelijkse column, telkens aan de hand één of meerdere nummers.
Vandaag is dat ‘Unpretty’ van TLC.
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