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ECHTE VROUWEN VECHTEN NIET

A ls moeder van een bijna puberende zoon weet ik dat het 
hebben van een sixpack op de middelbare school een ver-
eiste om als jongen een beetje mee te tellen. Het gaat de 

kinderen daarbij niet om esthetiek, maar om respect. Oftewel: 
als je sterk bent, word je niet genaaid. 

Dat moet ook wetenschapper Jonathan Gottschall hebben 
gedacht. Hij besloot zijn veilige kantoor in te ruilen voor een 
vechtclub en er een boek over te schrijven: Echte mannen vech-
ten. In dat boek beschrijft hij hoe hij als tegenwicht voor zijn 
duffe docentenbaan in de gefeminiseerde, linksige academische 
wereld gaat trainen als kooivechter. In de vechtersclub maakt 
hij kennis met ruig behaarde viriliteit, met mannen uit één 
stuk. Hij leert er om niet bang te zijn voor pijn – als je ogen 
bijvoorbeeld uit je kop lijken te ploppen bij een wurging, of als 
er ‘een sneeuwstorm van gouden vlokken’ door je hoofd trekt 
bij een rake slag. In het boek maakt hij ondertussen uitstapjes 
naar voorbije eeuwen, toen mannen nog duelleerden met pistool 
of degen en voetbal nog een dorpsgevecht was, maar ook naar 
de agressierituelen bij chimpansees – allemaal vanuit de vraag 
waarom mannen vechten en waarom u en ik daar zo graag 
naar kijken. Ondertussen verklaart hij waarom mannen zo vol-
strekt anders zijn dan vrouwen. Welnu, dat komt omdat de tijd 

waarin vrouwen vruchtbaar zijn beperkt is, waardoor de man-
nelijke concurrentiestrijd wordt aangescherpt (even kort door 
de bocht). Gottschall zegt en passant ook nog  *** VROUWEN 
LET NU GOED OP *** dat de natuur vrouwen niet alleen maar 
vet heeft meegegeven om hun vruchtbaarheid op peil te houden, 
maar ook vanwege het genoegen dat mannen scheppen in vrou-
welijke rondingen. Dat vrouwen sporten, vindt 
Gottschall dan ook totaal van de pot gerukt.

Ondertussen ben ik zelf nog niet toe aan 
het kijken naar MMA-vechten, maar de 
rugbywedstrijd Nieuw-Zeeland-Frankrijk 
(62-13) was voor mij een hoogtepunt van 
genot. Terwijl mijn zoon zijn buikspieren 
lag te trainen, keek ik onderuitgezakt 
naar stoeiende mannen. Leve de  
wetenschap. En de natuur.
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3 QUEENS
 ‘Het puntje van Queens dat 
je meepakt, bestaat uit een 
soort industriegebied met broodfabrie-
ken, taxigarages en striptenten. Alleen 
aan de waterkant, waar veel nieuwe 
appartementencomplexen worden 
gebouwd, zie je de buurt veranderen. 
De mensen die hier wonen, zijn er 
vaak opgegroeid. Veel toeschouwers 
zijn er niet. In dit deel maak je je op 
voor de Queensborobrug, die Queens 
met Manhattan verbindt. Kijk je van 
bovenaf naar links, dan zie je Brooklyn 
en weet je hoe ver je gekomen bent. En 
hoe ver je nog moet.’

1 STATEN ISLAND
Erik Mouthaan: ‘Op de ochtend van 
de marathon nemen alle deelnemers 
massaal de ferry naar Staten Island 
– het beginpunt. Een beetje het bui-
tenbeentje van New York. Een eiland 
waar de blanke arbeidersklasse woont. 
Op die plek komt ’s morgens vroeg een 
enorme mensenmassa bij elkaar. Vorig 
jaar finishten er voor het eerst 50.000 
lopers – een wereldwijd record. Leid 
zo’n groep maar eens in goede banen. 
Dat is een gigantische operatie. Je 
moet door allerlei checkpoints, metaal-
detectiepoortjes, en van het ene vak 
naar het andere, terwijl boven je hoofd 
helikopters cirkelen. Best intimide-
rend. Als je dan eindelijk mag vertrek-
ken – sommige deelnemers beginnen 
als gekken te schreeuwen – krijg je 
als eerste de Verrazanobrug, een hoog 
en lang stuk waar je enorm veel wind 
vangt. Ik zag vorig jaar hoe een dun 
meisje alle kanten opvloog.’    

2 BROOKLYN
‘Als je van de brug afkomt, ben je in 
Brooklyn, het stadsdeel waar het grootste 
stuk van de route ligt. Je begint op een bre-
de, lange weg, rechttoe rechtaan en midden 
door een arbeiderswijk waar veel Latijns-
Amerikaanse bewoners met bandjes en 
muziek voor een leuke sfeer zorgen. Op dat 
moment zit je nog vol adrenaline, dus dat 
enorme rechte stuk kun je goed gebruiken 
om even rustig na te denken en je tempo te 
laten zakken. Verderop kom je op het gek-
ste punt van de route: de chassidische jood-
se wijk. Daar is het opeens doodstil, staat 
niemand langs de weg. De mensen hechten 
waarde aan bescheiden kleding en vinden 
zo’n marathon maar niks, met al die korte 
broeken en topjes. Groot is het contrast 
met het enthousiasme in Williamsburg, 
waar hippe mensen satétjes staan te bak-
ken en met een grote mok koffie hun kater 
verwerken. Geweldige sfeer. Als je Brooklyn 
vervolgens over de Pulaskibrug verlaat, ben 
je al over de helft. En aardig kapot.’   

RTL-correspondent Erik Mouthaan loopt voor de 
derde keer de Marathon van New York. Hij neemt  
ons mee aan de hand van vijf stadsdelen.
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maar Nederlanders. Je loopt 
naar het noorden, richting 
The Bronx, terwijl je Central 
Park – de eindbestemming 
aan je linkerzijde – bijna kunt 
ruiken. Op het einde van 1st 
Avenue moet je weer een brug 
over en duik je héél even The Bronx 
in. Een enorm stadsdeel met prachtige 
groene gebieden, maar dit armere, zuide-
lijke puntje bestaat voornamelijk uit pak-
huizen en fabrieken. Tijdens mijn eerste 
NY-marathon moest ik hier met mijn knie 
even naar de medische post – de drukst 
bezochte van het parcours, zo bleek.’   

5 MANHATTAN
‘Eenmaal terug op Manhattan kom je door 
Harlem – een heel bijzonder stuk, vind ik. 
Want wat gebeurt er? De mensen begin-

nen je ineens eten te geven: koekjes, 
bananen, pretzels, sinaasappels, 
van alles. Heel mooi. En eigenlijk 

ook wel nodig, want daarna volgt het 
zwaarste stuk van de route, het deel 

4 THE BRONX
‘Na de brug, waarop om veiligheids-
redenen niemand staat, stuit je op 1st 
Avenue op Manhattan opeens op een 
muur van mensen. Een en al feest. 
Er is zelfs een oranje vak met alleen 

dat langzaam maar zeker omhoog loopt 
richting Central Park. Als je eenmaal 
bij het park bent, denk je: ja, ik heb het 
gehaald. Maar dan moet je het nog hele-
maal door, er aan de onderkant er weer 
uit en door een ijskoude, donkere straat 
tussen de wolkenkrabbers door, en ver-
volgens het park weer in. Op het laatst zit 
er ook nog een heuveltje. Really, guys? 

Moet dat? Na de finish wandel 
je nog een stukje voordat je een 
appel, een flesje water en een 
poncho krijgt. Op weg naar huis, 
met een enorme medaille om je nek, 
word je nageroepen – you did it! – terwijl 
jij maar aan één ding denkt: een warme 
douche.’ 


