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H et is een waar cliché.
Zijn vervroegd pen-
sioen gaf hem eindelijk
de tijd om zich met

zijn oude interesse bezig te hou-
den. En aanschouw het resultaat:
Oermenselijk. Een bijna vijfhon-
derd pagina’s tellend boek over de
biologische wortels van ons mense-
lijk gedrag.
Horssenaar en bioloog Han Blok
kijkt er met regelmaat zelf nog
even in en is trots. „Ik had altijd al
belangstelling voor de afstamming
van de mens”, zegt de 63-jarige
Blok. „Toen ik me er weer in ging
verdiepen zag ik dat er de laatste
dertig jaar ontzettend veel kennis
is toegevoegd. Er zijn nu duizen-
den fossiele resten van oermen-
sen. Ten tijde van Darwin was er
maar één en daarvan werd ook
nog ontkend dat het van een vroe-
ge mens was.”
Hij verdiepte zich in nieuwe theo-
rieën en combineerde allerlei we-
tenschappelijke stromingen. Blok
liet de biologie, psychologie en an-
tropologie vertellen over ons ont-
staan en vooral ook over de ont-
wikkeling van ons gedrag. En dat
alles bracht hij samen tot een goed
leesbaar verhaal.
Oermenselijk schept een genuan-
ceerd beeld van de stappen van de
eerste aapmens tot de Homo sa-
piens van nu. Maar Blok verklaart
ook de tegenwoordig veel voorko-
mende verslaving aan computer-
spelen aan de hand van onze oer-
oude biologische wortels.
En wie wist er eigenlijk dat het
voeren van oorlogen onze taalont-

wikkeling tot grote hoogte opstuw-
de? Kennis over het maken van de
beste wapens moet namelijk heel
precies worden overgedragen om
te overleven in een cultuur van
stammentwisten. In die survival of
the fittest werd de onderlinge sa-
menwerking binnen de stam ook
nog eens van doorslaggevend be-
lang, vertelt Blok. Een geavanceer-
de manier van communiceren
werd onmisbaar.
In zijn met groen overgoten tuin
vertelt hij over de aanloop naar
zijn boek. Blok, in 1946 in Schie-
dam geboren, studeerde biologie.
Het milieu was in. Hij kwam bij
AKZO terecht en deed onderzoek

naar de zuivering van afvalwater.
Na een korte zijstap als directeur
van een aquariumfabriek werd
Blok milieuadviseur voor diverse
bureaus. Uiteindelijk belandde hij
bij Royal Haskoning, waar hij nog
acht jaar tot aan zijn pensioen
werkte. „Na 35 jaar had ik er ge-
noeg van”, zegt Blok. „Alle regels
om het milieu heen. Het is me te
bureaucratisch geworden.”
Des te meer vond hij zijn draai
toen hij zich weer ging verdiepen
in de afstamming van de mens.
„Wat we tegenwoordig allemaal in
het DNA kunnen zien over onze
evolutie is machtig interessant en
aan de kick die wij krijgen tijdens

De Horssense bioloog Han Blok schreef een boek over de evolutie van het
menselijk gedrag. Het is een boek geworden voor iedereen met interesse
voor de afstamming van de mens.  foto Jan Rikken

M ensen gaan dood en er wordt afscheid van de doden
genomen. Maar op welke manier verschilt nogal in
de loop der tijd. Tientallen jaren geleden werd alles

rondom een begrafenis vooral geregeld via de kerk of met vast-
staande rituelen. „Maar”, zegt professor Eric Venbrux, „tegen-
woordig gaat nog maar 11 procent van de Nederlanders weke-
lijks naar kerk of moskee. We zijn dus erg benieuwd naar de
manier waarop mensen nu afscheid nemen.”
Het Centrum voor Thanatologie van de Radboud Universiteit
doet onderzoek naar hoe mensen met het sterven, de dood en
rouwverwerking omgaan. Venbrux: „Het belangrijkste verschil
met vroeger is dat de uitvaarten veel persoonlijker zijn gewor-
den. Er wordt niet meer zo vooruitgekeken naar het lot van de
ziel, er wordt vooral aandacht geschonken aan het leven van
de overledene. En de mensen willen een relatie, een soort com-
municatie met de dode in stand houden. Dat uit zich nu meer
dan ooit in bijvoorbeeld grafgiften. Teddyberen, flessenpost,
i-Pods, vlinders, van alles gaat mee in het graf of erop. Aan de
ene kant heeft de individualisering van de jaren zeventig zich
ook bij de rouwverwerking doorgezet. Kijk naar de muziekkeu-
ze: bij het crematorium Rijk van Nijmegen in Beuningen kun
je kiezen uit 10.000 nummers. Aan de andere kant zie je dat

verwerking in een collectief ver-
band steeds meer voorkomt:
een ‘moederdag’ in een cremato-
rium, herdenkingsconcerten, stil-
le marsen. Het blijkt kortom dat
het eigenlijk ondoenlijk is voor
mensen om zonder de een of an-

dere vorm van ritueel afscheid te nemen.”
Nog een opvallend verschil met vroeger is natuurlijk het aan-
tal crematies, in 1950 werd 2 procent van de doden gecre-
meerd, nu ligt dat rond de 55 procent. En dat het religieuze
niet helemaal is verdwenen, blijkt uit het gigantisch aantal
‘huisaltaartjes’. In 34 procent van de Nederlandse huishou-
dens staat er een, al dan niet met urn. „We zijn geen die hard
atheïsten geworden”, aldus Venbrux.
Deze wekelijks rubriek belicht bijzonder Nijmeegs onderzoek.

NIJMEGEN – Acht studenten van de
Hogeschool Arnhem Nijmegen en
Radboud Universiteit beginnen
hun eigen tv-programma, ‘Cam-
pus in Beeld’. Dat wordt tweeweke-
lijks uitgezonden op Nijmegen1.
Vanavond om 21.30 uur is de pre-
mière. Campus in Beeld is ook te
zien op Youtube en Hyves.
Vaste programmapunten zijn het
leven in een studentenhuis, een ac-
tuele gebeurtenis op de campus
(vanavond: de Batavierenrace) en
een ‘live’-registratie van een stu-
dentenfeest. Ook komt er een
soort babbelbox waarin studenten
hun zieleroerselen toelichten.
De acht studenten hebben geen
van allen veel ervaring met came-

rawerk. „Maar we hebben een
voorbereiding van twee maanden
gehad. Behalve camera-instructie
hebben we ook leren presente-
ren”, aldus student Louis de Mast.
Inzet is om het studentenleven
meer over het voetlicht te brengen
onder het motto: waar zou Nijme-
gen zijn zonder de studenten?
De aftrap vindt vanavond plaats in
Villa van Schaeck (voorheen Dio-
genes) in het centrum van Nijme-
gen.
De verwachte tweehonderd bezoe-
kers krijgen een entree over een ro-
de loper. Na de première is er
feest. Iedereen is welkom.

Een voorproefje is te zien op
www.campusinbeeld.hyves.nl

NIJMEGEN – Een 26-jarige man uit
Weurt is zondagavond in Nijme-
gen aangehouden na mishande-
ling van zijn ex-vriendin. De man
had in zijn woning huisraad kapot
geslagen en zijn zoon een trap ge-
geven. Na de emotionele uitbars-

ting was hij met zijn broer wegge-
lopen om te kalmeren. Agenten
troffen hem aan op de Weg door
Jonkerbos waar hij is aangehou-
den.
Door zijn familieleden is geen aan-
gifte tegen de man gedaan.

Professor Eric Venbrux onderzoekt de veranderende gebruiken
rondom sterven en rouwverwerking.  foto Gerard Verschooten

‘Dat wij anders zijn
DE ZWEVENDE KIKKER  door Frans Stam

www.lekkerpuzzelen.nl

Oost, West,
ik puzzel
het best

Studenten beginnen
eigen tv-programma

Heel veel van ons gedrag is
te verklaren vanuit de oer-
tijd. De Horssense bioloog
Han Blok mixte verschillen-
de wetenschappelijke theo-
rieën in zijn boek Oermense-
lijk. „Er zijn zo veel leuke hy-
pothesen zonder bewijs.”

Huiselijk geweld ex

‘Ondoenlijk afscheid
te nemen zonder
vorm van ritueel’

Job van der Meer
door

j.vdmeer@gelderlander.nl

NIJMEGEN – Aanstaande ouders
kunnen maandagavond een kijkje
nemen op de kraamsuites van het
Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis.
Een verpleegkundige en een gy-
naecoloog verzorgen de informatie-
avond. Die begint om 19.30 uur.
Aanmelden: tel. 024 - 3657820.
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‘W ij zouden nooit mens
geworden zijn als we
niet zo gevoelig wa-

ren voor een verslaving’, betoogt
bioloog Han Blok in zijn boek Oer-
menselijk. ‘Het eindeloze geduld en
het uithoudingsvermogen en het
plezier in succes dat de oermens
nodig had om een perfecte bijl te
maken, tref je bij de aap niet aan’.
Die factor, samen met de kick die
een spannend spel oplevert en het
feit dat het computerspel met zijn
levels ons steeds weer beloont,
maakt de computerspellen zo ge-
raffineerd dat de verslaving bij veel
mensen meedogenloos toeslaat,
weet Blok. In het hoofdstuk over
de virtuele mens zette hij de
meest recente inzichten over dit fe-
nomeen op een rijtje.
Blok wil niet moraliseren, maar
hij filosofeert in zijn boek wel over
de vraag of computerverslaving te-
recht door de samenleving als iets
negatiefs wordt beschouwd. En
wat het verschil is met andere vor-
men van verslaving. ‘Als iets niet
bijdraagt aan het behoud van de
groep keuren we het meestal af’,

zegt hij. ‘Maar we zijn misschien
niet helemaal consequent. Nie-
mand klaagt immers dat zijn kind
te veel boeken leest’.
Er kleeft een biologisch nadeel aan
de gameverslaving. Het motorisch
centrum in de kleine hersenen,
waarmee we de dingen op de auto-
matische piloot doen, is bij men-
sen extreem groot in vergelijking
met bijvoorbeeld apen. Blok weet
uit onderzoek dat juist dat gedeel-
te sterk betrokken is bij het spelen
van spelletjes op de computer. ‘Je
traint het zeer intensief en alle
energie gaat er naartoe. Ondertus-
sen ligt je hele neocortex t e sla-
pen’.
Die neocortex, hersenschors, is
het gebied in de hersenen waar in-
formatie uit de rest van het
lichaam en de omgeving geanaly-
seerd en geïnterpreteerd wordt.
Dat wordt daar ook weer omgezet
in gedachten, spreken en hande-
len. ‘En als dat deel van je herse-
nen niet wordt gebruikt, dan sterft
het af. Dan is het niet meer in
staat ons te motiveren en plezier
te bezorgen’.

een herkenning heb ik een heel
hoofdstuk gewijd. Het idee daar-
over zat al dertig jaar in mijn
hoofd. Nu kon ik het eindelijk
eens uitdiepen.”
Wat hem dreef? „Heel lang moest
de psychologie niets van biologi-
sche verklaringen hebben”, zegt
Blok. „Psychologen zeiden dat wij
principieel anders zijn dan dieren.
Flauwekul! Er bestaat nu een stro-
ming die evolutionaire psycholo-
gie heet. Dat is een vruchtbaar hu-
welijk en ontzettend leuk.” Blok
vindt het apart dat de wetenschap-
pers zo vaak in hun eigen kringe-
tje blijven ronddraaien.
„Taalonderzoekers bijvoorbeeld,
kijken maar zijdelings naar de psy-
chologie of de biologie. Dat terwijl
de basisprincipes van dierlijke
communicatie ook gelden voor on-

ze spreektaal. De invloed van kli-
maatveranderingen is boeiend. Uit-
eindelijk veranderde daardoor de
manier van voedsel verzamelen en
ontstond de noodzaak tot samen-
werking en communicatie.
Met het samenbrengen van de ver-
schillende visies uit de verschillen-
de wetenschappelijke disciplines
trachtte Blok een puzzel te maken.
Het bracht hem veel plezier. „Er
zijn zo ontzettend veel leuke hypo-
thesen zonder enig bewijs”, zegt
hij. „Ik heb geprobeerd de visies
van de neuroloog, antropoloog,
procestechnoloog en nog een stuk
of tien andere ‘logen’ op een rijtje
te zetten. Dat geeft echt een mooi
beeld over het zoeken van de we-
tenschap naar verklaringen. Elk
vakgebied draagt een klein stukje
bij aan die puzzel.”

NIJMEGEN – Welzijnsorganisatie
Het Inter-lokaal opent woensdag
een nieuw filiaal, deze keer in
stadsdeel Lindenholt in Nijmegen.
Buurtbewoners kunnen hier te-
recht voor vragen over schulden,
burenoverlast, opvoeding en juridi-
sche zaken. Behalve juridisch advi-
seurs zijn ook buurtbemiddelaars
werkzaam op de locatie.
Voor Het Inter-lokaal is het de der-
de vestiging in de stad. Andere
kantoren zetelen aan de St. An-
nastraat en in wijkcentrum Meij-
horst in stadsdeel Dukenburg.
Het Inter-lokaal is ruim dertig jaar
geleden begonnen als een organisa-
tie voor gastarbeiders. Nog steeds
zijn de meeste bezoekers alloch-
toon, maar Het Inter-lokaal werpt
zich ook steeds meer op als brede-
re belangenbehartiger en dan voor
bewoners met lagere inkomens.
Volgens directeur Turgay Tankir
groeit de behoefte aan laagdrempe-
lige hulpverlening nog steeds: „Ei-
genlijk zou elk stadsdeel in Nijme-
gen zo’n voorziening moeten krij-
gen.” Lindenholt kwam in aanmer-
king, omdat hier, volgens Tankir,
de cohesie in de wijken matig is.
„En er kwam toevallig een geschik-
te ruimte vrij.”
Het nieuwe Inter-lokaalpand ligt
in de Zwanenstraat en was vroe-
ger het kantoor van NIM Maat-
schappelijk Werk. In hetzelfde ge-
bouw komt een inloopruimte
voor jongeren en een wijkkantoor.
Op maandag en donderdag houdt
Het Inter-lokaal open spreekuur
van 9.30 tot 12.00 uur. „Maar voor
kleine vragen kunnen de mensen
ook op andere kantoordagen even
binnenlopen”, aldus Tankir.
Woensdag is van 15.00 tot 17.00
uur een open inloopmiddag voor
de buurt.

door Annemarie Haverkamp
MILLINGEN – In Millingen kunnen
ze het beestje met de onschuldige
kraaloogjes niet meer zien. De
steenmarter knaagt aan bougieka-
bels en koelwaterslangen. „De laat-
ste vier weken heb ik zeker vijftien
wagens gerepareerd”, vertelt Eef
Roosendaal van garage Scholten.
Een knabbelende steenmarter on-
der de motorkap is geen nieuw fe-
nomeen. Maar in Millingen spre-
ken ze momenteel van een plaag.
De auto van Iris Daals was onlangs
drie keer knaagvoer voor de steen-

marter. Eerst was het de koelwater-
lang, toen een luchtslang en vorige
week begon de wagen opeens
enorm te roken. „Had de marter
wéér de koelvloeistofslang doorge-
beten. Ook bij mijn moeder in de
auto is hij geweest.” Inmiddels
loopt de schade behoorlijk op. Een
reparatie bedraagt al snel tweehon-
derd euro, vertelt de garageman.
De familie Daals heeft al diverse
maatregelen genomen om de
steenmarter uit de auto te houden.
Als Iris haar auto parkeert, legt ze
er kippengaas onder. Ook heeft ze
een apparatje gekocht dat een ge-
luid produceert waar de beesten
door weggejaagd moeten worden.
„Nu heb ik weer gehoord dat het
kan helpen een wc-blok in de mo-

tor te hangen.” Kan werken, be-
aamt Roosendaal. „Maar er zijn
marters die er gewoon omheen
knagen.”
Het is de rubbergeur van de slan-
gen die de marter aantrekt. Een
stevige isolatielaag kan het beest af-
schrikken. De plaaggeest vangen
of dood maken is uit den boze van-
wege de beschermde status. Vol-
gens Geert Verriet, eigenaar van
een ongediertebestrijdingsbedrijf
uit Ooij, ligt er een schone taak
voor autofabrikanten: andere slan-
gen gebruiken. Reinigingsbedrijf
Dar doet de ondiertebestrijding in
Nijmegen en ziet de marter ook
steeds vaker in huizen opduiken.
Het beste advies is voorkomen dat
het beest ergens naar binnen kan. De steenmarter knaagt graag onder de motorkap. foto Beate Ludwig/GPD

‘Spelverslaving
doodt de hersenen’

Steenmarter terroriseert Millingen

Kijk voor het laatste regionale nieuws ook op:

Filiaal Het
Inter-lokaal
ook in
Lindenholt

dan dieren. Flauwekul!’

Belangenbehartiger
voor sociaal zwakkeren
opent derde filiaal.

Het Inter-lokaal biedt ook in Lin-
denholt hulp bij vragen over
schulden, burenoverlast, opvoe-
ding en juridische zaken. Ook
staan buurtbemiddelaars klaar.

� Het 477-pagina’s tellende boek Oermenselijk van Han Blok is een uitgave
in eigen beheer bij www.boekscout.nl

� Zelf vindt Blok zijn boek niet voor de wetenschap, maar voor eenieder
met interesse voor onze afstamming

� „Mijn boek zou op het vwo verplicht moeten zijn”, aldus de Horssense
bioloog. Hij werd door het Pax Christi College in Druten uitgenodigd een
aantal gastcolleges te geven

� Op www.oermenselijk.nl staan Bloks columns en is zijn boek te bestellen.
� Blok schreef al eerder (samen met Bert van de Geijn) een boek over de

oudste inwoonster van Horssen, Rosa van de Geijn

www.gelderlander.nl

Knaagdier vreet zich vol
onder motorkap: schade
voor autobezitter.

Oermenselijk en Han Blok


