
Lezersreacties

Carotta’s onthullingen
‘Een bom onder het christendom’, noemde professor Cliteur voor de televisie de ‘onthullingen’ van
Carotta. (ABG 67) Het lijkt mij nog eerder het tegendeel: ‘Als ze het christendom alleen kunnen
weerleggen met onzin, dan kon het best eens waar zijn.’ Of zelfs: ‘Zie je wel dat het christendom de ware
godsdienst is, ze kunnen het alleen met onzin weerleggen.’ Dit zijn geen valide redeneringen, maar wel
zeer aantrekkelijke voor gelovigen, waar ik overigens niet bij hoor.
De ware gelovige heeft trouwens geen bewijzen nodig, evenmin als de ware ongelovige.

M.F.T. Luteijn-Versteeg, Utrecht

Heerlijke vetzucht
Zwaar overschat is het percentage mensen in Nederland met overgewicht. (ABG 67) Er is bepaald dat dit
45 procent is. Nooit wordt meegedeeld hoe dit onderzoek wordt uitgevoerd. Gesteld wordt dat
overgewicht, al dan niet met inbegrip van obesitas, zou leiden tot een verhoogde kans op zeer vele
ziekten. Opnieuw rijst de vraag: hoe is dat vastgesteld? Ook zou het van zwaarwegend belang zijn of het
lichaamsvet zich in de buik dan wel in de billen bevindt. Dat is ronkende lariekoek.
Obesitas solitudo! O heerlijke vetzucht in eenzaamheid!

B. Langendoen, Sint Anthonis

De dikke mens
In het door mij zeer gewaardeerde artikel van Herman Lelieveldt wordt volledig voorbijgegaan aan de
persoon van de dikke mens als een individu met motieven, conflicten, onbewuste doelstellingen, idealen
en wat dies meer zij. (ABG 67) Ik ben psychoanalyticus en als het mij gevraagd wordt, ga ik het
onderzoek naar zorgen, frustraties en obsessies niet uit de weg, in laatste instantie niet omdat ik ook zelf
graag en met voldoening wil (w)eten en mij nog meer bewust wil worden van eigen zorgen, frustraties en
obsessies. De voldoening die dit onderzoekswerk mij geeft laat ik mij niet ontnemen en ik acht het een
wezenlijke bijdrage aan de oplossing van het maatschappelijk vraagstuk van overgewicht als ziekte.

Willem Linschoten

Gelijmd
De Academische Boekengids is in de nieuwe opmaak handzamer geworden, maar in één opzicht toch
minder handzaam. Doordat de bladen niet geniet maar gelijmd zijn en doordat er weinig rugwit is, treedt
bij het omslaan van de bladen tekstverlies op. Je kunt dus niet meer de bladen omvouwen om met één
bladzijde voor je gemakkelijker te kunnen lezen.

F.A. Janssen, Krommenie

Bep van der Zijden
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