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Succes is een keuze en leefstijlinterventies zijn het panacee voor gezond 
opgroeien. Maar zo maakbaar is het leven niet, waarschuwt schrijver 
Marian Donner. Een gesprek over meer lummelen, meer geloof in het 
toeval en meer waardering voor zwarte schapen en paradijsvogels.
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PRESTATIEMAATSCHAPPIJ

Schrijver Marian Donner pleit voor variatie 

‘Kinderen hebben het recht om 
af te wijken en anders te zijn’
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ij straalt niet genoeg.’ Dat was het argument van 
school om het 6-jarige zoontje van Marian Donner, 
een herfstkind, liever in groep 2 dan in groep 3 te 

plaatsen. ‘Hij is hartstikke slim, maar sociaal wat minder sterk. 
Ik dacht: moet elk kind dan een performer zijn? Maar het 
bracht me ook aan het twijfelen: misschien moest ik met hem 
praten waarom hij niet genoeg straalde.’ De ouders van het 
beste vriendje van Donners zoon kregen dan weer het advies 
van school om hun zoon Ritalin te geven, zelfs nadat een me-
disch onderzoek niet op ADHD wees. ‘Hij was te druk in de klas. 
Stralen mag dus, maar wel binnen een bepaalde bandbreedte. 
Dat is een gemis voor de maatschappij, want je hebt juist een 
veelheid aan persoonlijkheden nodig.’

Eenheidsworst
De stempels die de maatschappij drukt op het individu, ook 
kinderen, zijn elke dag voelbaar, vindt Donner. ‘Aan de ene 
kant wil je kinderen laten opgroeien zoals ze zijn, maar aan 
de andere kant moeten ze straks wel in de maatschappij func-
tioneren. Dat stelt ouders voortdurend voor dilemma’s, want 
het hele systeem is gericht op maakbaarheid en competitie. 
Dat begint al met het continue testen op school. Waar ik één 
CITO-toets kreeg in groep 8, krijgen kinderen nu al vanaf groep 
3 twee testen per jaar. Daarbij willen ouders niet dat hun kind 
afwijkt of achterblijft, want cijfers zijn belangrijk.’

De hang naar controle kent echter flinke schaduwzijden. 
‘Door het uitsluiten van paradijsvogels en zwarte schapen is 
er maar ruimte voor één menstype. Die is slim, hardwerkend 
en competitief. Maar met deze eenheidsworst raakt de samen-
leving uit balans.’ Daarom gruwt de schrijfster van modieuze 
opvattingen als ‘we zijn eigenlijk allemaal hetzelfde’. ‘Nee, we 
zijn juist allemaal anders. Kinderen hebben het recht om af 
te wijken, anders te zijn. Die uitzonderingen hebben we zelfs 
hard nodig. Juist dat leidt tot nieuwe perspectieven.’

Onhaalbare idealen
De gevolgen van deze strakke mal tonen zich in de spreekkamer 
van de kinderarts en kinder- en jeugdpsychiater. ‘Steeds meer 
kinderen kampen met onverklaarbare lichamelijke klachten, 
depressie, angst, eenzaamheid, automutilatie en eetstoornis-
sen’, ziet Donner. ‘Ik las pasgeleden een artikel over een 10-jarig 
meisje met burn-outklachten: ze was niet opgewassen tegen 
de druk om én goed op school te zijn, én in muziek maken én 
in sporten én in vriendinnen hebben. Ze zei: “Vroeger hoefde 
je maar in één ding goed te zijn.” Dat klopt: nu moet je in alles 
excelleren om het te maken in de samenleving.’ 

Dat is niet alleen een onhaalbaar ideaal, het gaat ook uit van 
het wereldbeeld dat het leven maakbaar is. ‘Dagelijks horen 
kinderen en jongeren dat succes een keuze is. Impliciet zeggen 
we daarmee: falen dus ook. Sociale media, met succesvolle rol-
modellen die perfecte plaatjes laten zien, versterken dat beeld 
nog eens. Kinderen en jongeren krijgen daardoor de boodschap: 
lummelen is een misdaad tegen de toekomst. Je moet voort-
durend investeren voor later en nuttig bezig zijn. Dan krijg je 
een betere opleiding, een beter cv en kun je meer stralen. 
En als je het niet doet, doe je jezelf tekort, is het motto, en moet 
je je schuldig voelen. Dat maakt de prestatiedruk voor kinderen 
en jongeren gigantisch.’ 

Wie is Marian Donner?
Marian Donner (1974) studeerde psychologie aan de Universiteit 
van Amsterdam en was daarna achtereenvolgens werkzaam in 
de politiek (campagneteam PvdA), in het ontwikkelingswerk  
(researchmanager bij hulporganisatie Fairfood), en in het nacht-
leven (telefoniste bij een escortbureau). In 2019 verscheen haar 
Zelfverwoestingsboek en in januari 2022 De Grote Weigering.  
Marian Donner heeft een man en een zoontje van 6 jaar.  

Zie ook: mariandonner.nl.
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Op je bek gaan
De tendens is dan ook dat kinderen en jongeren braver worden. 
‘Ze zijn druk met huiswerk, sporten en muziek. En daarnaast 
zijn er sociale media, streamingdiensten als Netflix en games: 
je hoeft je nooit meer te vervelen. Zo is er geen tijd meer over 
om in de problemen te raken, feestjes te vieren tot diep in 
de nacht, seks te hebben of te experimenteren met drank en 
drugs’, schetst Donner. Dat klinkt als positief, maar ook hier 
wijst ze op de andere kant van de medaille. ‘Het is belangrijk 
om fouten te maken. Je leert het meest als je op bek gaat. 
Sterker nog: kinderen lopen nu vaker botbreuken op, omdat ze 
niet meer weten hoe te vallen. Een te grote nadruk op veilig-
heid en voorzichtigheid uit goed bedoelde beschermingsdrift 
zorgt dus uiteindelijk voor een meer onveilige situatie.’

Ook steekt Donner met liefde een spaak in de dogma’s van 
doelmatigheid en efficiëntie. ‘De neiging naar controle over het 
toeval zorgt voor een verkrampte houding. In het “benauwde 
geregelde” krijg je namelijk alleen wat je van tevoren had be-
dacht. Terwijl juist loslaten en lummelen als tegenhanger van 
maakbaarheid zoveel moois kan brengen. Buiten gebeurt het 
toeval. Of dat nu buiten in de speeltuin is waar kinderen ande-
ren tegenkomen, of ergens op weg naartoe dingen meemaken. 
Maar het kan ook dat feestje zijn waar je als puber belandt 
omdat je iets te veel hebt gedronken, meegaat met een groepje 
en vervolgens stapelverliefd wordt. In het onbekende gebeuren 
dingen die je niet hebt gepland. Juist dat brengt onverwachte 
ingevingen, inzichtgevende gesprekken en waardevolle ont-
moetingen.’

Mediteren als symptoombestrijding
Donner pleit ervoor dat de verantwoordelijkheid voor maat-
schappelijke problemen niet op individueel niveau wordt 
neergelegd. ‘Leefstijlinterventies zijn daar een goed voorbeeld 
van. Stress is een ziekmaker. Die ontstaat door de enorme 
prestatiedruk waaraan kinderen blootstaan. En wat zeggen we 
dan? Ga maar sporten of mediteren, want een gezond lichaam 
kan beter omgaan met stress. Maar dat individualiseren van 
het probleem ontneemt het zicht op waar het echt aan schort. 
Zo wijzen we naar een roker, maar kijken we niet of iemand 
die sigaret opsteekt als uitlaatklep voor het omgaan met stress 
en armoede. Het is symptoombestrijding.’

Bovendien geeft de nadruk op leefstijl een vertekend beeld van 
wat gezondheid is. ‘Hoewel ik geen stress heb en me gezond en 
gelukkig voel, voldoe ik niet aan de definitie gezond, want ik 
rook en drink. De nadruk op leefstijl als fix voor alle problemen  
vergroot bovendien de kloof tussen mensen. Want daar komt de  
maakbaarheid weer om de hoek kijken: wat als het niet lukt, 
bijvoorbeeld omdat je je niet elke dag verse groenten kunt ver- 
oorloven of omdat je door overmatig sporten blessures oploopt?  
Of een negatief zelfbeeld ontwikkelt omdat je nooit gezond en 
fit genoeg bent? Met deze kokerbenadering zeggen we tegen 
onze kinderen: gezondheid is maakbaar, en ziekte dus ook.’

Lof voor de buitenstaander
Wat ze maar wil zeggen: in een ideale samenleving is ruim-
te voor verschillen en verdient de buitenstaander meer lof. 
‘Zo willen we meer representatie van bijvoorbeeld vrouwen 
en mensen van kleur, maar we hebben ook tegendenkers 
en losers nodig. Niet alleen in de klas; met de hoge werk- en 
prestatiedruk snakken ook kinderartsen naar collega’s die een 
toonbeeld zijn van minder hard werken en durven lanterfan-
ten. Dat komt de beroepsgroep als geheel ten goede.’ 

Tot slot: wat is dan haar boodschap aan al die Guust Flaters 
die niet in de mal passen? Marian Donner: ‘Wees niet te streng 
tegen jezelf. Doe het korset uit met waar je allemaal aan moet 
voldoen en geef jezelf ademruimte. Laat ik eindigen met de 
troostende woorden van schrijver Virginia Woolf die voor mij 
de leidraad in mijn leven zijn: Als het voelt alsof er geen plek 
voor je is op deze wereld, moet je je niet afvragen wat er mis is 
met jou, maar wat er mis is met de wereld.’ 
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NVK Congres | vrijdag 10 juni

10.00 uur: huisarts Michelle van Tongerloo over kwetsbare 
kinderen en ouders
14.30 uur: hoogleraar Caroline Braet over emotieregulatie 
15.15 uur: Rutger van den Berg over de leefwereld van  
Generatie Z




