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De complete

Onbekendste

vakantieoord

gemeente gaat
gezonder leven
door HANS VAN MAANEN

Dit najaar gaat in de
Brabantse gemeente
Bergeyk een uniek
gezondheidsproject van
start. In samenwerking met
de Rijksuniversiteit
Limburg gaan de bewoners
gezamenlijk proberen
gezonder te leven. Geen
waarschuwende vingertjes
in glanzende folders, maar
bijeenkomsten voor en door
de mensen zelf - preventie
op lokaal niveau.

STOPPEN

MET ROKEN is belangrijk
om kanker te voorkomen, dat
weet iedereen. Toch blijven veel
mensen gewoon doorroken. Hoe
komt dat? "Omdat kennis op zich bijna
nooit genoeg is om gedrag te veranderen.
Je moet ook de mogelijkheden en de vaardigheden hebben om te stoppen met roken, en vooral de hulp van je omgeving."
Aldus Patricia van Assema, als gezondheidswetenschapper verbonden aan de
Rijksuniversiteit Limburg in Maastricht.
Met steun van de Nederlandse Kankerbe-

strijding (het Koningin Wilhelminafonds)
is de universiteit bezig een uniek preventieproject op te zetten, waarin de bevolking nu eens niet wordt bestookt met
foldertjes en waarschuwende vingertjes,
maar waarin een compleet dorp wordt
geholpen gezonder te leven - minder te
roken en minder vet te eten.
Het project past in een duidelijke trend
in de gezondheidsvoorlichting. Steeds
meer wordt ingezien dat de preventiecampagnes via de massamedia advertenties in de krant en reclamespots op de
tv - weinig effectief zijn, omdat ze niet
iedereen bereiken. Preventie zich veel
beter op het 'lokale niveau' kan richten.
"De meeste mensen weten wel dat ze
kanker kunnen krijgen van roken en vet
eten, maar ze denken tegelijkertijd dat
juist factoren waarop ze zelf weinig
greep hebben, veel belangrijker zijn.
Daardoor hebben ze ook het idee dat ze
weinig kunnen doen om bij zichzelfkanker te voorkomen," aldus Van Assema.
"In feite is kanker de tweede doodsoorzaak in ons land, dus de kans om kanker
te krijgen is betrekkelijk groot. En mensen vinden het ook allemaal belangrijk
om kanker te voorkomen, maar ze betrekken het niet op zichzelf. De kans dat
zijzelf kanker krijgen, achten ze klein."
Vandaar ook dat ze niet zo genegen
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sluit deuren

VERKOUDHEID

LEVERT in GrootBrittannië geen gratis vakantie
meer op: de Comtnon Cold Unit
van de Medische Onderzoeksraad heeft eerder deze maand zijn deuren definitief gesloten. Sinds 1946 hebben meer dan twintigduizend vrijwilligers de gebouwen van het onderzoekscentrum in Salisbury bezocht - in ruil
voor kost en inwoning werden zij blootgesteld aan allerlei wetenschappelijke
experimenten die onderzoekers meer
moesten leren over verkoudheid. Eerlijkheidshalve moet eraan worden toegevoegd dat het verblijf in Salisbury niet
altijd even behaaglijk was: een flink aantal vrijwilligers moest eerst met natte
kleren in de kou zitten om de bekende
misvatting te ontkrachten datje van kouvatten verkouden wordt.
In 1946 was nog volstrekt onbekend
wat de oorzaak van de verkoudheid was.
Dank zij het lijden van de vrijwilligers is
nu duidelijk dat het de ziekteverwekkers
virussen zijn in 1950werden de belangrijkste, de rhinovirussen, als schuldige
aangewezen, later bleken ook coronavirussen en verwanten verkoudheid té

zijn zelf er iets aan te doen: "Als je door
vraagt waarom mensen niet stoppen met
roken, zeggen ze iets van 'ja, maar van
milieuverontreiniging of van al die toevoegingen aan het eten krijg je ook kanker.' Ze hebben dus de neiging 'externe
factoren' te overschatten en de factoren
waar ze wel wat aan kunnen doen te
bagatelliseren. Die additieven zijn een
goed voorbeeld: volgens onderzoekers
kan niet meer dan een procent van alle
kankergevallen aan de geur- en smaakstoffen worden toegeschreven, terwijl
het totale voedselpakket al gauw verantwoordelijk is voor 35 procent. Maar in
het beeld van de mensen zijn de additieven veel belangrijker."
Of mensen hiermee hun eigen verantwoordelijkheid afschuiven of niet, doet
er voor Van Assema niet toe: "Waar het
om gaat is, dat men kennelijk zo denkt,
en daarop moet je je preventieprogramma afstemmen."

Gesprekken
Om erachter te komen wat de bevolking
van kanker weet en hoe men ertegen
aankijkt, hield Van Assema een landelijke enquête onder zestienhonderd mensen. Daarnaast nodigde ze - willekeurig
uit het telefoonboek geprikte - Maastrichtenaren op de universiteit uit om ze,
in groepjes van acht tot tien, met elkaar
van gedachten te laten wisselen over
kanker. "Als mensen met elkaar praten,
komt er veel meer uit dan dat ze tegenover een onderzoeker zitten dan zeggen ze dingen niet omdat ze bang zijn
dom gevonden te worden of dingen verkeerd te zeggen. Onder elkaar praten ze
veel makkelijker."
Een belangrijke uitkomst was ook, dat
mensen ontevreden zijn over de voorlichting ondanks alle moeite die er wordt
gedaan. Het meestgenoemde bezwaar is,
dat de voorlichting niet 'consistent' is de ene keer lees je in de krant dat ketjap
kanker veroorzaakt, de volgende week
dat het geen kanker veroorzaakt. "Meestal is het in de wetenschap zo, dat er dan
op een gegeven moment iemand komt
die al die onderzoeken bij elkaar veegt,
ze beoordeelt op hun kwaliteit en dan
een conclusie trekt. Maar ondertussen
zijn al die onderzoekjes wel in de krant
gekomen, en gewone krantelezers hebben natuurlijk niet de gelegenheid om te
beoordelen welke onderzoeken betrouwbaar zijn en welke niet. Zo komt veel te
veel tegenstrijdige informatie op de mensen af en weten ze niet meer wie ze
moeten geloven en wie niet."
"Met wat we gevonden hebben, kun je
twee kanten op. Je kunt mensen duidelijk
maken dat ze een veel grotere kans op
kanker hebben dan ze denken. Maar dat
roept alleen maar angst op, dat weten
we. Zodra het over kanker gaat, sluiten
de meeste mensen zich af. Zo bereik je
dus weinig."
"Wij bedachten dat het veel beter is
om meer algemeen voorlichting te geven
over gezonder leven, niet zo specifiek op
kanker. Dat is eigenlijk ook heel logisch,
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Van Assema: 'Mensen weten wel veel van kanker, maar er leven toch ook veel misverstanden.'
Factoren die worden genoemd als mogelijke oorzaken van kanker:
'Het heejt veel met voeding te maken.
'Kant-en-klaarprodukten bevatten kankerverwekkende stoffen, E-nummers.
'Mijn schoonvader en vader zijn aan longkanker overleden, maar als ze eerder waren
gestopt met roken was dat niet nodig geweest.
'Ze hebben mij altijd verteld dat je door stoten kanker kan krijgen.
Toch overheersen opmerkingen als:
'Er zijn nog zoveelfactoren van buitenaf die ook meespelen, dat heb jezelf niet meer in de
hand.
'Als je bij een stoplicht woont, is dat ook schadelijk.
'Het hele milieu bevordert het ontstaan van kanker.
'Als je niet rookt, rook je toch mee.
*"
'Als ze die ozonlaag weghalen... en dan zon kerncentrale...'
'Onze overgeïndustrialiseerde samenleving heeft ziekten als kanker en zo tot gevolg.
De deelnemers hebben het idee dat ze 'overal' kanker van kunnen krijgen:
'Het zit overal in.
'je kunt niets doen of eten of er zit wel iets in waar jekanker van krijgt, als ik daar op moet
letten, heb ik geen leven meer.
Over het verband tussen gedrag en gezondheid:
'je hebt die cellen in je lichaam en als jepech hebt komen ze eruit, natuurlijk zijn er dingen
als asbest diekanker veroorzaken, maar om anders te gaan leven om kanker te voorkomen,
nee, want dat is nog nooit bewezen.
'Er zijn genoeg mensen die gezond leven en toch kanker krijgen.
'Ze hebben eigenlijk nog nooit de ware dingen kunnen ontdekken.

"
"
"

Bron: Tijdschrift voor sociale geneeskunde, jg. 68 (1990), nr. 7. p. 309.

want de belangrijkste risicofactoren voor

hart- en vaatziekten zijn dezelfde als die
voor kanker roken en vet eten. En die
voorlichting willen we dus niet 'van bovenaf geven: we willen de bevolking er
echt in betrekken."
Aldus is vorig jaar gestart met het opzetten van een 'lokaal gezondheidsproject' in de Brabantse gemeente Bergeyk.
Kenmerkend voor het project is allereerst, dat niet alleen rokers of andere
specifieke groepen worden bestookt met
folders en affiches, maar dat wordt geprobeerd alle tienduizend inwoners te
laten meedoen. De 'sociale netwerken'
die er al zijn, van buurtverenigingen en
vrouwengroepen tot eerstelijnszorg en
kruisverenigingen, worden gebruikt om
informatie te verspreiden en om mensen
aan te moedigen gezonder te leven. "ledereen was direct heel enthousiast," zegt
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Van Assema. "We zijn echt fantastisch
ontvangen."
De 'democratisering van de voorlichting' heeft vanaf het eerste ogenblik
vormgekregen. Niet de wetenschap,
maar een 'lokale projectgroep' heeft vastgesteld welke activiteiten in Bergeyk
zouden worden ontwikkeld. Hetrisico zit
er dan in, dat de groep eenzijdige keuzes
maakt, erkent Van Assema: "Je geeft een
stuk verantwoordelijkheid over. Maar
daar staat tegenover dat als men in de
gemeente een bepaalde activiteit niet
ziet zitten, het geen enkele zin heeft het
toch door te drukken."
Zij noemt een aantal belangrijke activiteiten: het benaderen van winkels en
restaurants om ze op de een of andere
manier te laten meedoen, receptenrubrieken in plaatselijke bladen, het opzetten van een informatielijn, en het organi-

seren van voedingsbijeenkomsten voor
en door buren. Het belangrijkste is dat
iedereen meedoet, en dat het in het dorp
eigenlijk makkelijker wordt gezond te
leven dan ongezond."
"Idealistisch, ja, dat zeggen meer mensen. Maar we weten uit een paar buitenlandse projecten die net zo zijn opgezet,
dat het wel werkt. En het is gebaseerd op
wetenschappelijke inzichten en onderzoek. Daaruit blijkt immers telkens weer
dat preventie van bovenaf niet werkt
omdat de omgeving zo belangrijk is - wij
zeggen, dat je dan die omgeving moet
veranderen."
"Voor stoppen met roken bij voorbeeld
komt er een cursus, maar we weten dat
het heel moeilijk is te stoppen met roken
als de omgeving niet meewerkt. Als je
steeds te horen krijgt datje niet zo ongezellig moet doen, is het moeilijker vol te
houden dan wanneer iedereen is geïnteresseerd en je aanmoedigt. Onderschat
wordt vaak, hoe belangrijk bij wijze van
spreken de buurvrouw is: als de dokter
een drankje voorschrijft en de buurvrouw zegt dat het slecht spul is, laten
veel mensen het drankje toch staan. Je
kunt de buurvrouw ook op een goede
manier haar invloed laten uitoefenen."
Het grote probleem bij dergelijke campagnes en zelfs bij diëten die op last van
de dokter gaan - is echter, dat ze wel
enige tijd werken, maar dat na een jaar
bijna iedereen weer terugvalt op het
oude gedrag. Mensen houden het niet
vol.
"Wij zelf kijken na eenjaar of mensen
inderdaad gezonder zijn gaan leven,
maar het is de bedoeling dat de projectgroep langer doorgaat. Dat is het voordeel van zon lokale benadering, hopen
wij, dat het niet stopt als wij weg zijn. Het
voorlichtingsmateriaal is daarop ook afgestemd. We maken geen foldertje dat
mensen zo weer weggooien, maar een
kalender met voedingsadviezen die ze in
de keuken kunnen hangen en waarop ze
hun vetgebruik kunnen zien en zelf opschrijven. Zon kalender heeft volgens
ons veel meer blijvende waarde."

-
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Het coronavirus, voor verkoudheden
kunnen veroorzaken. "Ons begrip van
verkoudheid is dankzij dit onderzoeksstation volkomen veranderd," aldus de
scheidende directeur, David Tyrrell in
het vorige nummer van het tijdschrift
Science. "Maar genezen kunnen we verkoudheid inderdaad nog steeds niet."
De unit heeft wel getracht een vaccin te
ontwikkelen tegen de verkoudheid, maar
besefte als een van de eersten dat er te
veel virussen een rol speelden en dat
deze bovendien zo snel van gedaante
kunnen veranderen dat een vaccin machteloos staat. Wel bewees men er dat interferon een rol kon spelen in het voorkomen van verkoudheid.
Het instituut wordt gesloten omdat de
oude gebouwen in erbarmelijke omstandigheden verkeren en er geen geld is om
de zaak op te knappen. De MRC gebruikt
het nog resterende geld liever voor
nieuw onderzoek. "De enige manier
waarop dat tegenwoordig nog kan, is
door het sluiten van instituten," aldus
Tyrrell, "en het beste moment om dat te
doen is als de directeur met pensioen
gaat.
HANS VAN MAANEN

Hebban olla uogala nestas bigunnan hinace hic enda thu
door MARC KOENEN

Het Nederlands is, met zijn
duizendjarige geschiedenis, nog maar een jonkie.
Het behoort tot de IndoEuropese taalfamilie, waarvan de vroegste bronnen
meer dan drieduizend jaar

oud zijn. De talen van deze
familie dragen allemaal de
resten van hun gemeenschappelijke voorouder, en
het is zelfs mogelijk die
taal tot op zekere hoogte te
reconstrueren.

IN DE TWEEDE helft van
de elfde eeuw was er een monnik die zijn zojuist geslepen ganzeveer probeerde. Probatio penne,
'ik beproef mijn pen', krabbelde hij op
het schutblad van een Latijns handschrift. Op zich niets bijzonders, want er
zijn wel meer van zulke penneproeven
bewaard gebleven. Maar even verderop
schreef de monnik ook een Nederlands
zinnetje: Hebban olla uogala nestas bigunnan hinace hic enda thu uuat unbidan uue nu.
Vermoedelijk de eerste regel van een liefdesliedje, want het betekent 'Hebben alle
vogels nesten begonnen behalve ik en jij,
wat wachten we nu. Met een aantal
plaats- en persoonsnamen is het zinnetje

ERGENS

de oudste Nederlandse tekst die overgeleverd is.
Dat wil niet zeggen dat we niet verder
in de geschiedenis van onze taal kunnen
terugkijken. Het Nederlands is nauw verwant met het Duits, Fries en Engels,
waarvan oudere bronnen zijn overgeleverd. Ook is de gelijkenis met het Grieks
en Latijn van een heleboel Nederlandse
woorden opvallend. Die overeenkomsten
zijn veel te systematisch om ze aan het
toeval toe te kunnen schrijven. Het is
inmiddels algemeen aanvaard dat deze
talen een gemeenschappelijke voorouder
hebben gehad. Zou je nu wat meer over
deze voorouder weten, en wat daar vervolgens mee gebeurde, dan weet je ook
wat meer over de wordingsgeschiedenis
van het Nederlands.
Hiermee betreden we het terrein van
de vergelijkende taalwetenschap. Vergelijkende taalwetenschap is een tak van de
taalkunde die onderzoek doet naar mogelijke verwantschappen tussen talen.
Talen zijn verwant als aannemelijk kan
worden gemaakt dat ze afstammen van
een en dezelfde vorm. Zo komen het Nederlands, Duits, Fries en Engels voort uit
het Westgermaans, wat weer een afsplitsing van het Germaans is. Ga je op deze
manier nog verder terug, dan kom je
uiteindelijk bij de bakermat van de meeste huidige Europese talen: het Proto-IndoEuropees, dat gesproken werd door de
Indo-Europeanen. Thans gebruikt de
helft van de wereldbevolking een taal die
is voortgekomen uit het Proto-Indo-Europees, waarvan het Engels en Spaans het
leeuwedeel vormen.
In het boek Vergelijkende taalwetenschap: een inleiding in de vergelijkende IndoEuropese taalwetenschap, dat onlangs van
de hand van deLeidse hoogleraar Robert
Beekes verscheen, wordt uitgelegd hoe

vergelijkende

taalwetenschappers

te
werk gaan om het Proto-Indo-Europees te
reconstrueren; er

zijn geen bronnen

len in de loop van tijd veranderen. Beekes laat in zijn boek zien dat die taalverandering niet willekeurig gebeurt, maar
aan wetten gebonden lijkt te zijn. Taalverandering begint in de meeste gevallen
met een bepaalde klankverandering, en
die vindt dan zonder uitzondering altijd
en in ieder woord plaats. Een eenvoudig
voorbeeld daarvan is de a-klank van een
Sanskritisch woord die in het Grieks
overal in een o veranderde zoals ndbhas,
'wolk', dat in het Grieks néphos werd.
In de praktijk echter zijn zulke klankwetten niet gemakkelijk vast te stellen.
Dat komt onder meer doordat ze slechts
in een bepaalde periode werkzaam zijn.
Een effect van een klankwet kan geheel
of gedeeltelijk worden tenietgedaan door
een volgende.

Reconstructie
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De eerste Nederlandse regels, drie regels boven deze.

overgeleverd waaruit blijkt hoe het Proto-Indo-Europees er werkelijk uit heeft

gezien.

Toch is er volgens Beekes al veel bekend. Zo zijn er redenen om aan te nemen dat de taal tussen 3500 en 2500 voor
Christus werd gesproken in Zuid-Rusland. Bepaalde woorden die het ProtoIndo-Europees moet hebben gehad, bij
voorbeeld paard, wijzen in die richting.
Het paard noemt Beekes het meest kenmerkende dier voor de Indo-Europeanen:
geen paarden, geen Indo-Europeanen. En
wilde paarden kwamen indertijd bijna
uitsluitend voor in Zuid-Rusland, in het
gebied even ten noorden van de Zwarte
en de Kaspische Zee. Ook archeologische
vondsten doen vermoeden dat de IndoEuropeanen zich vandaaruit verspreidden totdat ze uiteindelijk het hele gebied

tussen IJsland en India bewoonden.
Het eerste vermoeden van een mogelijke verwantschap tussen talen die op zon
grote afstand van elkaar gesproken worden, rees in het midden van de zestiende
eeuw toen de Europanen zich in India
begonnen te vestigen. Daar kwamen ze
in contact met de heilige taal van het
land: het Sanskriet of Oudindisch, waarvan de oudste tekst ruim drieduizend
jaar geleden werd opgeschreven. Het
duurde echter tot ongeveer 1800 voordat
die taal genoeg bekend was om de overeenkomsten in vorm en betekenis van
woorden en woordvolgorden tussen het
Sanskriet, Grieks en Latijn te kunnen
toeschrijven aan een onderlinge verwantschap.
Het geheim van een aantoonbare verwantschap ligt in de manier waarop ta-

Toch zijn deze wetten nog relatief simpel, omdat jeje kunt beroepen op overgeleverd materiaal. Het wordt pas werkelijk lastig als je nog een stapje verder
teruggaat in de tijd en de woorden van
het Proto-Indo-Europees wilt reconstrueren. Daar is niets van bewaard gebleven,
zodat onderzoekers zich moeten laten
leiden door de vraag: wat is het meest

waarschijnlijk?
Beekes gebruikt woorden uit ruim dertig, deels uitgestorven ofspaarzaam overgeleverde Indo-Europese talen om te laten zien waarop hij zijn veronderstellingen over het Proto-Indo-Europees baseert. Dat vele materiaal, hoe bewerkelijk ook, heeft als voordeel dat een
veronderstelde verwantschap steeds
waarschijnlijker wordt. Beekes geeft bijvoorbeeld negen woorden uit evenzoveel
talen, die allemaal 'wolk' betekenen. Zes
daarvan beginnen met ne-, twee met naen de laatste met de-. Het gemakkelijkste
is nu om te veronderstellen dat het ProtoIndo-Europese woord ook met ne- begon.

Om die veronderstelling aannemelijk
je onderzoeken waarom
'wolk' in die drie andere talen niet met
ne- begint. Dat betekent dat je van ieder
van die talen apart moet weten wat er
zoal mee gebeurd is, bijvoorbeeld welke
klankwetten erin gewerkt hebben. Indien het Proto-Indo-Europese woord inderdaad met ne- begon, waarom bleef dat
in het Grieks (néphos) en die andere vijf
talen gehandhaafd, werd het in het Sanskriet ndbhas, terwijl het Litouws er debesis van maakte? Pas als op ieder van die
vragen een bevredigend antwoord kan
worden gegeven, en volgens Beekes is dat
gebeurd, mag je aannemen dat ne- rechtstreeks uit het Proto-Indo-Europees
stamt. Op grond van nog een aantal andere overwegingen reconstrueert Beekes
daarom het Proto-Indo-Europees-woord
nebhos, wat ook in het Nederlands nog
terug te vinden is in nevel.
Beekes' boek zit vol met dit soort puzzeltjes. Dat maakt het niet gemakkelijk
om te lezen, maar wel interessant. Tussen de bedrijven van de reconstructie
door blijkt dat hij weet wat de mogelijkheden en onmogelijkheden van talen
zijn. Daarin is hij overigens niet altijd
even helder en correct. Het lers zou bijvoorbeeld, in vergelijking met Britse talen, moeilijker zijn. Dat is natuurlijk onzin, alleen al omdat een lers kind net zo
snel lers leert als een Engels kind Engels.
Talen verschillen in dat opzicht nauwelijks van elkaar. Voor iemand die het
Nederlands als moedertaal kent is het
lers misschien lastiger te leren dan het
Engels, maar datkomt hooguit omdat het
lers sterker van het Nederlands verschilt.
Het lers op zich wordt daarmee niet gete maken, moet

compliceerder.
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