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1 

Inleiding 

De koelkast die opengaat. Gerinkel van borden en bestek. Voor-
zichtige voetstappen richting de eettafel. Dat zijn momenteel de 
eerste geluiden die ik hoor als ik ’s ochtends wakker word. Het 
zijn mijn dochters van zeventien en veertien die het ontbijt klaar-
zetten. Ik draai me nog een keer om en luister naar het nieuws 
op de radio. Daarna wordt het weleens tijd om op te staan. Ik rek 
me uit en loop naar de eettafel, waar mijn dochters alvast aan het 
ontbijt zijn begonnen. Een heerlijk rustig ochtendritueel. 

Hoe anders was dat een paar jaar geleden. Ik werd steevast uit 
mijn slaap gerukt door een kind dat enthousiast mijn slaapkamer 
binnenstormde. ‘Mama, mama, ben je al wakker?’ Ja, nu wel ja. 
‘Gaan we een spelletje doen? Gaan we vandaag naar de dieren-
tuin? Waarom niet?’ Het dekbed wordt van me afgerukt. Ik voel 
een stomp in mijn zij. Even later komt het andere kind er ook bij. 
‘Ik heb honger. Ik heb dorst. Gaan we tosti’s maken?’ En dat alle-
maal ruim voor zeven uur ’s ochtends. Wat een verschil met nu.

En dan nog een paar jaar eerder. Toen werd ik elke nacht ge-
wekt door erbarmelijk gehuil. Een peuter met een nachtmerrie. 
Een baby die nog nachtvoeding moet krijgen. Als moeder moet 
je dag en nacht klaarstaan. Geen moment rust. Ik werd er vaak 
helemaal gek van.

Regelmatig heb ik mezelf afgevraagd hoe dit alles in gods-
naam mogelijk is. Ik heb ontwikkelingspsychologie gestudeerd 
en heb me gespecialiseerd in de evolutionaire psychologie, die 
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zich bezighoudt met de evolutie van de mens. Waarom gedra-
gen we ons zoals we doen? Waarom groeien kinderen op deze 
manier op? Had de dichter Jacob Cats dan toch gelijk toen hij de 
beroemde uitspraak ‘kinderen zijn hinderen’ opschreef? Ik had 
echt gedacht dat het allemaal een stukje gemakkelijker zou gaan. 
Je zou denken dat we ons een stuk efficiënter zouden kunnen 
gedragen: in vergelijking met andere diersoorten hebben men-
sen immers een groot brein en een hoop slimme vaardigheden. 
Maar waarom huilen baby’s dan zo vaak? En waarom zijn peu-
ters vaak zo onhandelbaar? Om maar niet te spreken van pubers. 
Zoals ik hierboven ons huidige ochtendritueel omschreef, zo is 
het natuurlijk niet altijd. We weten maar al te goed dat ook pu-
bers hun kuren en toestanden hebben, maar wel heel anders dan 
peuters.

Door mijn ervaringen als moeder ben ik gaan nadenken over 
dit soort vragen. Ik werk aan de universiteit – ik doe onderzoek 
en geef onderwijs over de evolutie van de mens –, maar over dit 
soort prangende vragen hebben we het bijna nooit. Ook in de 
wetenschappelijke literatuur is er niet veel over te vinden. Daar-
om ben ik dit boek gaan schrijven. Het is mijn overtuiging dat 
als we meer begrijpen over de evolutie van de mens, we ook over 
opvoedkundige zaken betere inzichten krijgen. Om bijvoorbeeld 
te begrijpen waarom baby’s zoveel huilen, is het nodig meer te 
weten over de vraag hoe we als mens ooit zijn begonnen en waar 
we vandaan komen. 

In dit boek presenteer ik de verschillende fases van de ontwikke-
ling van het kind, van de bevruchting tot aan de volwassenheid, 
en laat ik zien dat elke levensfase zo zijn eigenaardigheden heeft. 
Deze zijn soms vertederend, maar vaak ronduit vervelend voor de 
ouders. Dit boek geeft inzicht in het ontstaan van deze eigenaar-
digheden en biedt wellicht troost en adviezen als het opvoeden 
van kinderen even niet zo goed gaat. Maar ook voor mensen zon-
der kinderen om zich heen biedt dit boek perspectief: het geeft 
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inzicht in het menselijk bestaan en gaat in op de vraag waarom 
wij zo anders zijn dan andere diersoorten.

De eerste eigenaardigheid zien we al aan het begin van het 
leven: de bevruchting. Dit is meteen al een raar fenomeen. Wij 
als mensen doen er in vergelijking met andere diersoorten einde-
loos over om die voor elkaar te krijgen. Allereerst duurt het heel 
lang voordat kinderen de vruchtbare leeftijd bereiken. Waarom 
zo lang wachten? Bovendien is het, als je er goed over nadenkt, 
raar dat er überhaupt zoiets bestaat als seks. Bij voortplanting 
via seks geef je slechts vijftig procent van je genen door: de helft 
komt van de vader en de andere helft van de moeder. Als we ons-
zelf konden klonen, zouden we honderd procent van onze genen 
doorgeven. Is dat niet veel logischer? En dan nog een derde ei-
genaardigheid: waarom worden sommige vrouwen zo moeilijk 
zwanger? Het lijkt veel logischer als een vrouw zo snel mogelijk 
bevrucht raakt: evolutie draait immers om voortplanting. Toch 
blijkt dit niet per definitie zo te zijn. Er zijn, paradoxaal genoeg, 
redenen te bedenken waarom het voor een vrouw niet altijd voor-
delig is om snel zwanger te worden. In hoofdstuk 2 wordt deze 
paradox ontrafeld.

Na de bevruchting volgt in hoofdstuk 3 de zwangerschap. Wat 
gebeurt er in de baarmoeder? Hoe ontwikkelt het embryo zich? 
Hoe komt het dat het zo vaak goed gaat, terwijl er ook van alles kan 
misgaan? Bovendien krijgt de aanstaande moeder vaak allerlei 
kwaaltjes, zoals zwangerschapsmisselijkheid. Is het goed als daar 
medicatie tegen wordt ontwikkeld, of heeft dat nare gevoel mis-
schien een functie? Als er inderdaad zo’n functie is, kunnen we 
die misselijkheid misschien maar beter laten voor wat die is. We 
weten immers dat het vanzelf overgaat en dat het misschien zelfs 
ergens goed voor is. En dan hebben we ook nog eens de beruchte 
overtollige zwangerschapskilo’s. Als deze ook een duidelijke func-
tie blijken te hebben, kunnen we ze wat gemakkelijker verdragen.

Hoofdstuk 4 gaat over de bevalling, een onderdeel van het 
leven dat veel vrouwen liever zouden overslaan. Bij veel andere 
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diersoorten lijken de baby’s er vlotjes uit te rollen. Waarom zijn 
bevallingen bij mensen dan zo zwaar? Aan de andere kant lijkt 
de zware bevalling de mensheid er niet van te weerhouden om 
zich ongebreideld voort te planten: over niet al te lange tijd zullen 
er tien miljard exemplaren van Homo sapiens over de aarde rond-
wandelen. Het is bovendien opmerkelijk dat mensenbaby’s zo 
hulpeloos ter wereld komen. Kalfjes en lammetjes staan vrijwel 
gelijk na de geboorte op hun poten, maar bij mensen moeten we 
hier zo’n dertien maanden op wachten. Is deze hulpeloosheid 
onlogisch, of heeft die een duidelijke functie?

Na de bevalling is er geen tijd om even uit te rusten: met een 
pasgeborene in huis breekt een heel nieuw tijdperk aan. Hoofd-
stuk 5 gaat over de babytijd, de eerste 24-uurseconomie uit de 
geschiedenis. De hulpeloosheid waarmee mensenbaby’s geboren 
worden, uit zich in een voortdurende behoefte aan bescherming 
en warmte van de baby. Baby’s weten regelmatig niet alleen hun 
ouders, maar ook de buren uit hun slaap te houden met hun 
gehuil. Ook dit is eigenaardig: waarom zoveel energie steken in 
huilen, en hiermee een uitputtingsslag veroorzaken voor je ou-
ders? Was het niet logischer als de evolutie ervoor had gezorgd 
dat iedereen – ouder en kind – fris en vrolijk aan de nieuwe dag 
kon beginnen? Gelukkig is de babytijd niet alleen maar kommer 
en kwel. Baby’s zijn de grootste charmeurs op aarde en weten 
met hun eerste lachjes een enorme liefde op te roepen. Waar-
om vinden we baby’s zo schattig? Wat maakt dat we automatisch, 
zonder dat we hierin geschoold hoeven te worden, voor baby’s 
gaan zorgen? De babytijd is ook prachtig omdat baby’s zich ra-
zendsnel ontwikkelen. Binnen twee jaar ontwikkelt de baby zich 
van een hulpeloos hoopje tot een lopend en pratend minimensje. 
Baby’s zijn kleine leermachines, die niets liever doen dan nieuwe 
informatie opzoeken. Wat kunnen baby’s, en wat mag je van ze 
verwachten? Ook dat komt aan bod in hoofdstuk 5.

Na de babytijd volgt de peutertijd, wanneer het kind inmid-
dels kan lopen en de eerste korte zinnetjes kan uitspreken. Voor 
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veel ouders wordt het nu een stuk leuker. Een klein gesprekje, 
het eerste voetbalpartijtje, de eerste blokkentoren bouwen, het 
kan allemaal in deze tijd. Maar ook de peuterpuberteit ligt op 
de loer  –  wie kent ze niet, de kindjes die met gebalde vuisten 
op de vloer van een supermarkt liggen te brullen, omdat ze het 
felbegeerde snoepje niet krijgen? In het Engels noemt men deze 
leeftijd weleens terrible two: tweejarigen zijn niet altijd een feest 
om mee samen te leven. Wat is in hemelsnaam de functie van dit 
onbehoorlijke gedrag? De meeste ouders zouden dolblij zijn als 
hun kind niet zo’n koppige fase zou hoeven te doorlopen, maar 
bijna ieder kind kent zo’n periode. Blijkbaar is zo’n fase nodig 
om een gezonde ontwikkeling door te maken, maar waarom? In 
hoofdstuk 6 zal ik hier uitgebreid op ingaan.

Na de enerverende peutertijd gaan kinderen naar de basis-
school, en de meesten van hen komen in dan in rustiger vaarwa-
ter. Opvallend is dat in de boekwinkel rijen boeken zijn te vinden 
over baby’s, peuters en pubers, maar over de tijd tussen de peuter-
puberteit en de echte puberteit is nauwelijks iets geschreven. Is 
deze periode niet interessant? Kinderen gaan opeens vijf dagen 
per week naar school, een belangrijke reden voor plotselinge rust 
in huis. Natuurlijk blijft er genoeg over om je zorgen te maken, 
wanneer een kind voor de eerste keer naar school gaat: lukt het 
mijn kind wel om vriendjes maken? Hij zal toch geen dyslexie 
hebben? Krijgt hij nu al Cito-toetsen? Maar over het algemeen 
is dit een relatief rustige periode. In hoofdstuk 7 zal ik uitleggen 
hoe dit komt. Rond de vier jaar ontwikkelen kinderen een vermo-
gen dat in het Engels theory of mind wordt genoemd. Kinderen 
leren, ongeacht de cultuur waarin zij leven, zich in te leven in 
andere mensen. Zij ontwikkelen als het ware een theorie over de 
zielenroerselen van de ander. Dit wordt mentaliseren genoemd. 
Hierdoor worden kinderen een stuk gemakkelijker in de omgang. 

Aan het einde van de basisschool lijkt het weer gedaan met 
de rust. Aan de ene kant wordt het leven van een ouder gemak-
kelijker door de toenemende zelfstandigheid van het kind. De 
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eindeloze ritjes richting zwembad en voetbalclub zijn voorbij, 
omdat het kind steeds beter zelf op pad kan gaan. Aan de andere 
kant wordt het leven een stuk moeilijker door de hormonen die 
door het lijf van het kind gieren, wat tot heftige uitbarstingen kan 
leiden. De puberteit dient zich aan, waarin kinderen de vruchtba-
re leeftijd bereiken. Dit komt in hoofdstuk 8 aan de orde. In dit 
hoofdstuk zal ik ook de vraag bespreken waarom er zulke grote 
verschillen zijn in de snelheid waarin kinderen rijpen. Waar de 
een al aan het einde van de basisschool in de puberteit komt, 
komen de hormonen bij de ander pas rond het veertiende levens-
jaar op gang. Waarom deze verschillen? Die hebben wellicht te 
maken met de hoeveelheid stress die een kind ervaart. 

In hoofdstuk 9, het slothoofdstuk, komen we uiteindelijk aan 
bij de volwassenheid. Hoe gaat dat eigenlijk, het huis uit gaan 
en op jezelf gaan wonen? En waarom worden kinderen steeds 
later onafhankelijk? Is dat negatief, of heeft het ook voordelen? 
En waarom krijgen intelligente, hoogopgeleide mensen zo wei-
nig kinderen? Is dat wel verstandig? Worden volgende generaties 
dan niet dommer, zoals de film Idiocracy suggereert? Een ande-
re prangende vraag is waarom er geen lange rijen staan voor de 
spermabanken. Als wij op aarde zijn om ons voort te planten, 
waarom vinden mannen het dan niet maar wat gemakkelijk om 
hun zaad te doneren, zonder dat ze zich verder om hun nage-
slacht hoeven te bekommeren? Ook kunnen we ons afvragen 
waarom we zo oud worden. Heeft dit wel zin als we ons na een 
bepaalde leeftijd niet meer voortplanten? Of maken ouderen zich 
op een andere manier nuttig?

Met deze vraag eindigt dit verhaal van de levensloop vanaf een 
bevruchte eicel tot aan de volwassenheid. Dit boek laat zien dat 
alle fasen in ons leven, hoe onlogisch die soms ook lijken, vanuit 
een evolutionair perspectief juist heel logisch en zelfs noodzake-
lijk zijn. Laten we nu beginnen aan de wonderbaarlijke reis die 
we ontwikkeling noemen. In den beginne was er de bevruchting.
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De bevruchting

Waarom duurt het zo lang voor een mens de vruchtbare 
leeftijd bereikt? Waarom wachten we zo lang met kinderen 

krijgen? Waarom is het zo moeilijk om een geschikte 
partner te vinden? Waarom hebben we eigenlijk seks? 

Waarom kan het zo moeilijk zijn om zwanger te worden?

In de evolutie draait het uiteindelijk om voortplanting: zonder 
voorplanting geen evolutie. Die voortplanting lijkt zo simpel. Ik 
herinner met nog goed dat ik in mijn kindertijd een konijn had, 
een mannetje. We hadden hem gekregen toen hij zes weken oud 
was, daarna had hij nooit meer een ander konijn gezien. Op een 
zekere dag leek het vrienden van ons wel leuk om een nestje te 
hebben van hun vrouwtjeskonijn, dus wij leenden ons konijn uit 
om de klus te klaren. Het is me altijd bijgebleven dat toen we ons 
konijn in het hok van het vrouwtje plaatsten, hij geen moment 
hoefde na te denken. Hij sprong boven op het vrouwtje, je hoorde 
prrrrrrt, en dat was het dan. En ja hoor, het vrouwtje bleek zwan-
ger en baarde een paar schattige nakomelingen.

Hoe anders gaat dat bij mensen. Allereerst moeten we heel 
lang wachten tot we de vruchtbare leeftijd bereiken. Bij konij-
nen is dat na vier à vijf maanden, bij mensen duurt het twaalf à 
dertien jaar. Waarom zo lang wachten? Dit lijkt een groot nadeel: 
mensen lopen door hun lange jeugd een groot risico om te over-


