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De buitenkant: huid en haar 

[afbeelding] 

Schoonheid is even diep als de huid,  
het lelijke gaat tot op het bot. 

– Dorothy Parker 

I 

Het verrast je misschien een beetje als je erbij stilstaat, maar de 
  huid is ons grootste orgaan en mogelijk ook het veelzijdigste. De 

huid houdt ingewanden binnen en slechte dingen buiten. Hij vangt 
klappen op. Hij geeft ons het gevoel van aanraken, brengt ons genot, 
warmte en pijn, en bijna al het andere wat ons levenskrachtig maakt. Hij 
produceert melanine om ons tegen de zonnestralen te beschermen. Hij 
herstelt zichzelf als we hem beschadigen. Hij is verantwoordelijk voor 
alle schoonheid die we aan de dag kunnen leggen. De huid zorgt voor 
ons. 

De formele naam voor de huid is cutaan stelsel. De omvang is onge-
veer 2 vierkante meter en alles bij elkaar zal je huid zo’n 4,5 tot bijna  
6,8 kilo wegen, ook al hangt dat natuurlijk in sterke mate af van hoe lang 
je bent en hoe groot de billen en de buik zijn waarover hij zich moet uit-
strekken. Hij is het dunst op de oogleden (slechts een tiende van een 
kwart millimeter) en het dikst op de muis van onze handen en de hiel 
van onze voeten. Anders dan bij hart of nieren doet zich bij de huid 

19

 

19. Het lichaam_Bill Bryson-Wim ten Brinke

        



nooit een falen voor. ‘Onze naden springen niet open, we hebben geen 
spontane lekkages,’ zegt Nina Jablonski, hoogleraar Antropologie aan 
de Penn State University en een gerespecteerde autoriteit op het gebied 
van alles wat met de huid te maken heeft.1 

De huid bestaat uit een onderlaag, die we dermis of lederhuid noe-
men, en een buitenlaag, die we epidermis of opperhuid noemen. De 
buitenste laag van de opperhuid, de hoornlaag (stratum corneum), be-
staat geheel en al uit dode cellen. Fascinerend om te bedenken is dat al-
les wat je mooi maakt al overleden is. Waar het lichaam in contact komt 
met de lucht, zijn we allemaal kadavers. Deze buitenste huidcellen wor-
den elke maand vervangen. We vervellen uitvoerig, bijna onverschillig: 
zo’n 25 000 schilfers per minuut, meer dan een miljoen stukjes per uur.2 
Ga met een vinger langs een stoffige kastplank en je baant grotendeels 
een pad door fragmenten van je vroegere zelf. Geluidloos en meedo-
genloos gaan we over in stof. 

Een huidschilfer wordt formeel squama genoemd (wat ‘schub’ bete-
kent). We laten elk jaar een spoor van ongeveer een halve kilo stof ach-
ter.3 Als je de inhoud van een stofzuigerzak verbrandt, is de overheer-
sende geur onmiskenbaar de verschroeide lucht die we associëren met 
brandend haar. Huid en haar zijn namelijk grotendeels van hetzelfde 
spul gemaakt: keratine. 

Onder de opperhuid ligt de vruchtbaardere lederhuid, waar alle ac-
tieve systemen van de huid zich bevinden – bloed- en lymfevaten, ze-
nuwvezels, de wortels van haarfollikels (haarzakjes), en de reservoirs 
van zweet- en talgklieren. Daaronder, strikt genomen geen onderdeel 
van de huid, ligt een subcutane laag waarin vet wordt opgeslagen. Ook 
al maakt deze laag geen deel uit van het cutaan stelsel, hij is een belang-
rijk onderdeel van je lichaam omdat hij energie opslaat, isolatie biedt en 
de huid verbindt met het lichaam eronder. 

Niemand weet precies hoeveel gaten je in je huid hebt, maar je bent 
behoorlijk geperforeerd. De meeste schattingen wijzen erop dat je iets 
in de buurt van twee tot vijf miljoen haarfollikels hebt en misschien 
tweemaal zoveel zweetkliertjes. De follikels hebben een dubbele func-
tie: ze doen haar groeien en ze scheiden talg af (vanuit de talgkliertjes), 
die zich met het zweet mengt om een olieachtige laag aan de opper-
vlakte te vormen. Zo blijft de huid soepel en wordt hij minder toegan-
kelijk voor organismen van buitenaf. Soms raken de poriën verstopt 
door kleine stukjes dode huid en opgedroogde talg, en vormen ze wat 
bekendstaat als een mee-eter. Als die follikel bovendien geïnfecteerd en 
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ontstoken raakt, is het resultaat een door pubers gevreesd puistje. Puist-
jes zijn eenvoudigweg een plaag voor jongeren doordat hun talgklieren 
– zoals al hun klieren – zeer actief zijn. Als deze gesteldheid chronisch 
wordt, is het resultaat acne, een woord waarvan de herkomst uiterst on-
zeker is.4 Het lijkt verwant te zijn aan het Griekse acme, dat verwijst naar 
een grote en bewonderenswaardige prestatie, maar een gezicht vol puis-
ten is dat beslist niet. Hoe de twee met elkaar verbonden zijn geraakt, is 
volkomen onduidelijk. De term dook in het Nederlands voor het eerst 
op in 1832, mogelijk als gevolg van een kopieerfout van ‘acme’, maar in 
het Engels werd de term al in 1743 vermeld in een medisch woorden-
boek. 

In de lederhuid zitten ook allemaal receptoren die ons contact laten 
houden met de buitenwereld. Als een briesje lichtjes langs je wang 
speelt, laten je meissnertastlichaampjes je dat weten. Als je je hand op 
een hete kookplaat legt, schreeuwen je ruffinilichaampjes het uit. De 
merkeltastlichaampjes reageren op aanhoudende druk, en de vater-pa-
cinilichaampjes op vibratie.* 

De meissnerlichaampjes zijn ieders favoriet. Zij bespeuren de licht-
ste aanraking en zijn vooral sterk vertegenwoordigd in onze erogene zo-
nes en andere streken van verhoogde gevoeligheid: vingertoppen, lip-
pen, tong, clitoris, penis enzovoort.5 Ze zijn vernoemd naar de Duitse 
anatoom Georg Meissner, die de ontdekking ervan in 1852 op zijn con-
to kreeg, ook al beweerde zijn collega Rudolf Wagner dat hij in feite de 
ontdekker was. De twee mannen kregen ruzie over deze kwestie, wat 
maar weer bewijst dat geen detail in de wetenschap te klein is voor vij-
andigheden. 

Al deze receptoren zijn uiterst fijn afgestemd om je de buitenwereld 
te laten voelen. Een vater-pacinilichaampje kan een beweging bespeu-
ren van maar 0,00001 millimeter, wat praktisch gezien nauwelijks een 
beweging is. Bovendien hoeven ze geen contact te hebben met het ma-
teriaal dat ze interpreteren. Zoals David J. Linden daarover in Touch 
zegt: als je een schop in grind of zand steekt, kun je het verschil voelen, 
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zelfs al raak je alleen de schop aan.6 Merkwaardig genoeg hebben we 
geen receptoren voor vocht.7 We hebben alleen thermische sensoren 
om ons te begeleiden; als je op een natte plek gaat zitten, kun je daarom 
meestal niet zeggen of het echt nat is of alleen maar koud. 

Vrouwen zijn veel beter dan mannen in tactiele gevoeligheid met vin-
gers, maar mogelijk komt dat alleen doordat ze kleinere handen hebben 
en dus een dichter netwerk van sensoren.8 Interessant aan de tastzin is 
dat de hersenen je niet alleen laten weten hoe iets voelt, maar ook hoe 
het hoort te voelen. Daarom voelt de liefkozing van een geliefde fantas-
tisch, maar dezelfde aanraking door een vreemde eng of vreselijk. En 
daarom is het ook zo moeilijk om jezelf te kietelen. 

Een van de gedenkwaardigste onverwachte gebeurtenissen die ik mee-
maakte in de periode dat ik aan dit boek werkte, deed zich voor in een 
snijkamer van de medische faculteit van de Britse University of Not-
tingham, toen hoogleraar-chirurg Ben Ollivere (over wie later veel 
meer) in de arm van een lijk sneed en voorzichtig een plakje huid van 
ongeveer 1 millimeter dik lostrok. Het was zo dun dat het doorzichtig 
was. ‘Daar zit,’ zei hij, ‘al je huidskleur. Dat is alles wat ras inhoudt – een 
plakje opperhuid.’ 

Ik vertelde dat kort daarna aan Nina Jablonski, toen ik haar sprak in 
haar kantoor in het State College in Pennsylvania. Ze knikte met stelli-
ge instemming. ‘Het is buitengewoon dat aan zo’n klein aspect van on-
ze samenstelling zoveel betekenis wordt verbonden,’ zei ze. ‘Mensen 
doen alsof de huidskleur bepalend is voor iemands karakter, terwijl het 
alleen maar gaat om een reactie op zonlicht. Wat biologie betreft, bestaat 
er feitelijk niet zoiets als ras – er is niets in termen van huidskleur, ge-
laatstrekken, haartype, beenderstructuur of iets anders wat een onder-
scheidende eigenschap tussen volken is. Maar kijk eens hoeveel mensen 
in de loop van de geschiedenis tot slaaf zijn gemaakt, en zijn gehaat, ge-
lyncht of beroofd van de fundamentele mensenrechten vanwege de 
kleur van hun huid.’ 

Jablonski, een rijzige, elegante vrouw met kort zilverwit haar, werkt 
in een keurig opgeruimd kantoor op de derde verdieping van het ge-
bouw voor antropologie op de campus van de Penn State University, 
maar haar belangstelling voor de huid ontstond al bijna dertig jaar ge-
leden toen ze als jonge primatoloog en paleobioloog aan de University 
of Western Australia in Perth werkte. Tijdens de voorbereiding voor een 
college over de verschillen tussen de huidskleur van primaten en de 
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huidskleur van mensen drong het tot haar door dat er verrassend wei-
nig over het onderwerp bekend was. Daarmee begon voor haar een stu-
die die een heel leven zou beslaan. ‘Wat begon als een klein, vrij on-
schuldig project, heeft uiteindelijk een groot deel van mijn professionele 
leven in beslag genomen,’ vertelt ze. In 2006 verscheen haar hoog aan-
geschreven boek Skin: A Natural History en zes jaar daarna Living Co-
lor: The Biological and Social Meaning of Skin Color. 

De huidskleur bleek in wetenschappelijk opzicht ingewikkelder dan 
men had gedacht. ‘Meer dan 120 genen zijn betrokken bij de pigmenta-
tie in zoogdieren,’ zegt Jablonski, ‘waardoor het moeilijk is die helemaal 
te ontrafelen.’ Wat we erover kunnen zeggen is dit: de huid krijgt zijn 
kleur van een verscheidenheid aan pigmenten, waarvan de allerbelang-
rijkste een molecule is die formeel eumelanine heet, maar algemeen be-
kend is als melanine.9 Het is een van de oudste moleculen in de biolo-
gie en is overal te vinden in de wereld van wat leeft. Melanine geeft niet 
alleen kleur aan de huid. Ze geeft kleur aan de veren bij vogels, ze be-
paalt de textuur en de glinstering van de schubben bij vissen, en de die-
pe paarsachtige zwartheid van de inkt bij inktvissen. Melanine is zelfs 
betrokken bij het proces waardoor vruchten bruin worden. Bij ons is ze 
ook bepalend voor de kleur van ons haar. De productie ondergaat een 
drastische vertraging wanneer we oud worden, waardoor het haar van 
oude mensen meestal grijs wordt.10 

‘Melanine is een fantastische natuurlijke bescherming tegen de zon,’ 
zegt Jablonski.11 ‘Het pigment wordt aangemaakt in cellen die we me-
lanocyten noemen. Wij allemaal, ongeacht ons ras, hebben hetzelfde 
aantal melanocyten. Het verschil zit hem in de hoeveelheid melanine 
die wordt geproduceerd.’ Melanine reageert dikwijls op een onregelma-
tige manier op zonlicht, wat resulteert in sproeten, die in technische ter-
men efeliden worden genoemd.12 

De huidskleur is een klassiek voorbeeld van wat bekendstaat als con-
vergente evolutie, waarbij vergelijkbare resultaten zijn geëvolueerd op 
twee of meer locaties. De mensen van bijvoorbeeld Sri Lanka en Poly-
nesië hebben geen lichtbruine huid vanwege een rechtstreekse geneti-
sche link, maar omdat ze onafhankelijk van elkaar een bruine huid ont-
wikkelden als aanpassing voor de omstandigheden waarin ze leefden. 
Voorheen dacht men dat depigmentatie waarschijnlijk tien- tot twin-
tigduizend jaar duurde, maar dankzij de genomica weten we nu dat 
depigmentatie veel sneller kan optreden – waarschijnlijk al in twee- tot 
drieduizend jaar. We weten ook dat ze herhaaldelijk is voorgekomen. 
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Een lichtgekleurde huid – Jablonski spreekt van ‘gedepigmenteerde 
huid’ – is op aarde minstens drie keer geëvolueerd. Het fraaie scala aan 
tinten dat mensen kenmerkt, is onderhevig aan voortdurende verande-
ring. ‘We zitten,’ zoals Jablonski het verwoordt, ‘midden in een nieuw 
experiment van menselijke evolutie.’ 

Er is wel geopperd dat een lichte huid het gevolg kan zijn van men-
selijke migratie en de opkomst van landbouw. Het argument is dat ja-
ger-verzamelaars een groot deel van hun vitamine D kregen uit vis en 
wild, en dat deze input scherp daalde toen mensen gewassen begonnen 
te verbouwen, vooral toen ze naar noordelijke streken trokken. Daar-
door werd het een groot voordeel om een lichtere huid te hebben voor 
de synthese van meer vitamine D. 

Vitamine D is essentieel voor de gezondheid. Ze helpt sterke botten 
en tanden te bouwen, stimuleert het immuunsysteem, bestrijdt kanker 
en voedt het hart. Vitamine D is echt goed spul. We kunnen deze op twee 
manieren krijgen – uit het voedsel dat we eten of via zonlicht. Het pro-
bleem is dat te veel blootstelling aan de uv-straling van de zon schade 
toebrengt aan het dna in onze cellen en huidkanker kan veroorzaken. 
Het is een precieze zaak om de juiste hoeveelheid te krijgen. Mensen 
hebben zich aan dit probleem aangepast door de evolutie van een waai-
er van huidtinten die passen bij de intensiteit van het zonlicht op ver-
schillende breedtegraden. Wanneer een menselijk lichaam zich aanpast 
aan veranderde omstandigheden, wordt dit proces fenotypische plasti-
citeit genoemd. Onze huidskleur verandert voortdurend – wanneer we 
zonnen of verbranden onder een heldere zon of wanneer we blozen van 
schaamte. De rode kleur van verbranding door de zon wordt veroor-
zaakt door een rijke toestroom van bloed naar de kleine bloedvaten in 
de betreffende gebieden, waardoor de huid ook heet aanvoelt.13 De offi-
ciële naam voor zonnebrand is erythema.14 Bij zwangere vrouwen wor-
den tepels en tepelhoven, en soms ook andere lichaamsdelen zoals de 
buik en het gezicht, vaak donkerder als gevolg van een toegenomen pro-
ductie van melanine. Dit proces wordt melasma genoemd, maar we tas-
ten in het duister over het doel ervan.15 Dat we rood aanlopen als we 
boos worden, gaat een beetje tegen de intuïtie in. Als het lichaam paraat 
staat voor een gevecht, leidt het meestal de bloedstroom naar plaatsen 
waar het bloed dringend nodig is – namelijk de spieren. Het is dan ook 
een raadsel waarom het bloed stuurt naar het gezicht, waar het geen dui-
delijk fysiologisch voordeel oplevert. Jablonski draagt als mogelijkheid 
aan dat het op een of andere manier helpt de bloeddruk onder controle 
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te houden. Of het dient misschien alleen maar als een signaal aan de te-
genstander om zich gedeisd te houden omdat je echt boos bent. 

Hoe dan ook, de langzame evolutie van verschillende huidtinten 
werkte prima toen de mensen op één plaats bleven of migreerden in de 
loop van een langdurig proces, maar de toegenomen mobiliteit van nu 
betekent dat veel mensen terechtkomen op plaatsen waar de zonkracht 
en de huidtint niet goed bij elkaar passen. In regio’s als Noord-Europa 
en Canada is het onmogelijk om in de wintermaanden genoeg vitami-
ne D uit het zwakke zonlicht te halen voor het behoud van de gezond-
heid, ongeacht hoe bleek je huid is. Daarom moet er vitamine D worden 
geconsumeerd in de vorm van voedsel, en dan nog krijgt iemand nau-
welijks genoeg binnen – en dat is ook niet zo vreemd. Om de benodig-
de hoeveelheid uit voedsel alleen binnen te krijgen moet je per dag vijf-
tien eieren of bijna 3 kilo gatenkaas eten, of iets wat wel beter te doen is 
maar minder smakelijk: een halve eetlepel levertraan. In Amerika wordt 
melk verrijkt met vitamine D, maar daarmee kom je op nog maar een 
derde van de dagelijkse behoefte voor een volwassene. Daardoor heeft 
ongeveer 50 procent van de wereldbevolking ten minste een deel van het 
jaar een tekort aan vitamine D. In noordelijke klimaatzones kan dit op-
lopen tot wel 90 procent.16 

Terwijl mensen een lichtere huid ontwikkelden, kregen ze ook lich-
ter gekleurde ogen en lichter gekleurd haar – maar dat gebeurde pas vrij 
recent.17 Lichter gekleurde ogen zijn ongeveer zesduizend jaar geleden 
geëvolueerd in de omgeving van de Oostzee. Het is niet duidelijk waar-
om. De kleur van het haar en de ogen heeft geen invloed op het meta-
bolisme van vitamine D, en evenmin op enig ander fysiologisch proces. 
Er lijkt dus geen praktisch voordeel aan verbonden te zijn. Het ver-
moeden is dat deze trekken werden geselecteerd als tribale kenmerken 
of omdat mensen ze aantrekkelijker vonden. Als je blauwe of groene 
ogen hebt, betekent dat overigens niet dat je meer van die kleuren in je 
irissen hebt dan andere mensen, maar gewoon minder van andere kleu-
ren. Juist door een kleinere hoeveelheid andere pigmenten zien je ogen 
er blauw of groen uit. 

De huidskleur verandert al gedurende een veel langere periode – 
minstens zestigduizend jaar.18 Maar die verandering is geen rechtlijnig 
proces geweest. ‘Bij sommige mensen trad depigmentatie op, bij ande-
re repigmentatie,’ licht Jablonski toe. ‘Sommige mensen hebben veel 
veranderingen in huidtinten ondergaan als gevolg van de migratie naar 
nieuwe streken, andere nauwelijks enige verandering.’ 
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Zo hebben de inheemse volken van Zuid-Amerika een lichtere huid 
dan je zou verwachten bij de klimaatzone waar ze wonen.19 Dat komt 
doordat ze in evolutionair opzicht vrij recent hierheen gekomen zijn. 
‘Ze konden in rap tempo naar de tropische streken trekken en hadden 
veel werktuigen, met inbegrip van enige kleding,’ vertelt Jablonski. 
‘Daarmee doorkruisten ze eigenlijk de evolutie.’ Moeilijker te verklaren 
zijn de Khoisanvolken van zuidelijk Afrika.20 Zij hebben altijd onder 
een woestijnzon geleefd en zijn nooit over grote afstand gemigreerd, 
maar toch hebben ze een 50 procent lichtere huid dan je zou verwach-
ten bij hun leefomgeving. Het blijkt nu dat ergens in de afgelopen twee-
duizend jaar een genetische mutatie voor een lichtere huid bij hen is 
geïntroduceerd door mensen van buitenaf. Het is niet bekend wie die 
mysterieuze mensen van buitenaf waren. 

De ontwikkeling in de laatste jaren van technieken voor de analyse 
van oeroud dna betekent dat we steeds meer te weten komen. Vaak is 
dat verrassend… en zo nu en dan verwarrend of controversieel. Zo werd 
alom verbaasd gereageerd toen wetenschappers van het University Col-
lege London en het Britse Natural History Museum in 2018 op basis van 
een dna-analyse stelden dat een oeroude Brit die bekendstond als 
Cheddar Man een ‘donkere tot zwarte’ huid had gehad.21 (De weten-
schappers zeiden feitelijk dat er een kans van 76 procent was dat hij een 
donkere huid had.) Hij schijnt ook blauwe ogen te hebben gehad. Ched-
dar Man (gevonden in de Cheddar Gorge in Somerset) maakte deel uit 
van de groep die het eerst naar Groot-Brittannië terugkeerde na afloop 
van de laatste ijstijd, zo’n tienduizend jaar geleden. Zijn voorouders wa-
ren al dertigduizend jaar in Europa, en hadden tijd genoeg gehad om 
een lichte huid te ontwikkelen – dus als hij een donkere huid had, zou 
dat wel zeer opmerkelijk zijn. Andere gezaghebbende wetenschappers 
hebben echter te berde gebracht dat het dna te zeer afgebroken was en 
dat ons inzicht in de genetica van pigmentatie te onzeker was om con-
clusies te kunnen trekken over de kleur van de huid en de ogen van 
Cheddar Man.22 Het was in elk geval een signaal dat er nog veel te ont-
dekken valt. ‘Wat de huid betreft, staan we in veel opzichten nog maar 
aan het begin,’ zei Jablonski. 

De huid kent twee varianten: met haar en zonder haar. Haarloze huid 
wordt glad (of glaber) genoemd, en we hebben er niet veel van. Onze 
enige echt haarloze delen zijn lippen, tepels en genitaliën, handpalmen 
en voetzolen. De rest van het lichaam is bedekt met duidelijk zichtbaar 
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haar, terminaal haar genoemd, zoals op je hoofd, of met vellushaar, het 
donsachtige spul dat je op een kinderwang ziet. We zijn feitelijk net zo 
behaard als onze neven, de mensapen.23 Ons haar is alleen sprietiger en 
dunner. Al met al hebben we naar schatting vijf miljoen haren, maar het 
aantal varieert afhankelijk van de leeftijd en de omstandigheden, en het 
is sowieso maar een gok.24 

Het haar is uniek voor de zoogdieren. Net als de onderliggende huid 
heeft het haar talloze functies: het biedt warmte, heeft een dempende en 
camouflerende werking, beschermt het lichaam tegen ultraviolet licht 
en stelt leden van een groep in staat elkaar te laten merken dat ze boos 
of opgewonden zijn.25 Maar sommige eigenschappen werken duidelijk 
niet zo goed als je bijna geen haar hebt. Bij alle zoogdieren geldt dat 
wanneer ze het koud hebben, de spieren rond hun haarfollikels samen-
trekken in een proces dat formeel horripilatie wordt genoemd, maar al-
gemeen bekend is als kippenvel krijgen. Bij zoogdieren met een vacht 
voegt deze reactie een nuttige laag van isolerende lucht tussen het haar 
en de huid toe, maar bij mensen heeft het absoluut geen fysiologisch nut 
en geeft het alleen maar aan hoe relatief kaal we zijn.26 Horripilatie doet 
de haren van zoogdieren ook rechtop staan (om dieren er groter en 
woester uit te laten zien).27 Daarom krijgen we kippenvel als we bang 
zijn of gespannen, maar uiteraard werkt ook dat niet erg goed voor 
mensen. 

De twee belangrijkste vragen over het menselijk haar zijn: wanneer 
werden we in essentie haarloos en waarom behielden we op bepaalde 
plaatsen duidelijk zichtbaar haar? Wat de eerste vraag betreft, we kun-
nen niet met absolute zekerheid zeggen wanneer mensen hun haar ver-
loren omdat het haar en de huid niet in fossiele vorm behouden blijven, 
maar uit genetisch onderzoek komt naar voren dat de donkere pig-
mentatie dateert van 1,2 tot 1,7 miljoen jaar geleden.28 Een donkere huid 
was overbodig toen we nog steeds een dichte beharing hadden, zodat 
we hiermee een sterke aanwijzing hebben voor de termijn van haar-
loosheid. De vraag waarom we op sommige delen van ons lichaam haar 
behielden, is vrij eenvoudig wat betreft het hoofd, maar het is niet zo 
duidelijk voor andere plaatsen. Het haar op het hoofd biedt een goede 
isolatie in koud weer en weerkaatst de hitte in warm weer. Volgens Ni-
na Jablonski is sterk krullend haar het efficiëntst ‘omdat het de dichtheid 
van de ruimte tussen het oppervlak van het haar en de schedel verhoogt, 
terwijl de lucht erdoorheen kan blazen’.29 Een hiervan losstaande, maar 
niet minder belangrijke reden voor het behoud van hoofdhaar is dat het 
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sinds mensenheugenis een middel om te verleiden is geweest. 
Met schaamhaar en okselhaar ligt het wat ingewikkelder. Het is niet 

gemakkelijk om iets te bedenken waardoor het okselhaar een mensen-
leven verrijkt. Er zijn hypotheses dat het secundaire haar dient om sek-
suele geuren, ofwel feromonen, vast te houden of te verspreiden (af-
hankelijk van de invalshoek). Het enige probleem met deze theorie is 
dat mensen geen feromonen lijken te hebben.30 Bij een onderzoek dat 
in 2017 werd gepubliceerd in het Britse tijdschrift Royal Society Open 
Science, constateerden Australische wetenschappers dat menselijke fe-
romonen waarschijnlijk niet bestaan en zeker geen waarneembare rol 
in aantrekkingskracht spelen. Volgens een andere hypothese beschermt 
het secundaire haar de huid eronder tegen schaafwonden, ook al ver-
wijdert een groot aantal mensen het haar van hun lichaam zonder 
merkbare toename in huidirritatie. Een aannemelijkere theorie is mis-
schien dat het secundaire haar dient voor vertoon – als signaal van sek-
suele rijpheid.31 

Elke haar op je lichaam heeft een groeicyclus, met een groeifase en 
een rustfase. Bij gezichtshaar wordt een cyclus normaal voltooid in vier 
weken, maar een haar op je schedel kan wel zes of zeven jaar bij je blij-
ven. Een haar in je oksel houdt waarschijnlijk ongeveer zes maanden 
stand, en haar op je benen twee maanden. Het haar groeit gemiddeld 
ongeveer een derde millimeter per dag, maar de snelheid van de haar-
groei hangt samen met je leeftijd, je gezondheid en zelfs de tijd van het 
jaar. Het weghalen van haar, of het nu gebeurt door knippen, scheren of 
waxen, heeft geen effect op wat er bij de wortel gebeurt. In ons leven 
groeit bij ieder van ons het haar ongeveer 8 meter, maar totdat alle ha-
ren op een bepaald moment uitvallen houdt geen enkele afzonderlijke 
haar het ooit langer uit dan ongeveer 1 meter.32 De cyclussen van onze 
haren verlopen beurtelings; daarom letten we er niet zo op als er een 
haar uitvalt. 
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II 

In oktober 1902 werd de politie van Parijs opgeroepen naar een ap - 
  partement op nummer 157 van de rue du Faubourg-Saint-Honoré, 

in een rijke buurt op een paar honderd meter afstand van de Arc de 
Triomphe in het Achtste Arrondissement. Er was een man vermoord en 
er waren enkele kunstwerken gestolen. De moordenaar liet geen duide-
lijke sporen na, maar gelukkig konden de rechercheurs de hulp inroe-
pen van een genie in het identificeren van criminelen, namelijk Al-
phonse Bertillon. 

Bertillon had een identificatiemethode uitgevonden die hij antropo-
metrie noemde, maar die bij het bewonderende publiek bekend werd 
als bertillonnage. Zijn methode introduceerde het concept van de por-
tretfoto en de werkwijze, nog steeds universeel van toepassing, om van 
iedere gearresteerde persoon zowel frontaal als en profil een foto op te 
slaan.33 Maar deze bertillonnage blonk vooral uit in de nauwkeurigheid 
van de metingen. De personen werden gemeten op elf specifieke eigen-
schappen die wat merkwaardig kunnen aandoen, zoals de hoogte in zit-
tende houding, de lengte van de linkerpink, en de breedte van de wang. 
Bertillon had deze eigenschappen gekozen omdat ze niet zouden ver-
anderen bij het ouder worden. De aanpak van Bertillon werd niet ont-
wikkeld om criminelen veroordeeld te krijgen, maar om recidivisten in 
hun kraag te grijpen. Omdat in Frankrijk strengere straffen golden voor 
veelplegers (die vaak werden verbannen naar verre buitenposten in de 
tropen, zoals Duivelseiland), probeerden veel criminelen zich voor te 
doen als mensen die voor het eerst de wet overtraden. Bertillons me-
thode was erop gericht om hen te identificeren en deed dat bijzonder 
goed. In het eerste jaar dat hij zijn methode gebruikte, ontmaskerde 
Bertillon 241 bedriegers. 

Het nemen van vingerafdrukken was eigenlijk slechts een incidenteel 
onderdeel van Bertillons methode, maar toen hij een enkele vingeraf-
druk vond op een raamkozijn van rue du Faubourg-Saint-Honoré 157 
en die gebruikte om de moordenaar te identificeren als ene Henri Léon 
Scheffer, was dat niet alleen een sensatie in Frankrijk, maar in de hele 
wereld. Al snel werd het nemen van vingerafdrukken een vaste lijn van 
aanpak in het politiewerk wereldwijd. 

Het unieke karakter van de vingerafdruk werd in het Westen voor het 
eerst vastgesteld door de negentiende-eeuwse Tsjechische anatoom Jan 
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Purkinje, maar in feite hadden de Chinezen dezelfde ontdekking ruim 
duizend jaar eerder al gedaan en hadden Japanse pottenbakkers eerder 
ook al hun producten een individueel kenmerk gegeven door vóór het 
bakken hun vinger in de klei te drukken.34 Francis Galton, een neef van 
Charles Darwin, had al jaren eerder voorgesteld om vingerafdrukken te 
gebruiken voor het vangen van criminelen voordat Bertillon met dit 
idee kwam, net als ook een Schotse zendeling in Japan die Henry Faulds 
heette. Bertillon was niet eens de eerste die met behulp van een vinger-
afdruk een moordenaar pakte – dat gebeurde tien jaar eerder in Argen-
tinië – maar Bertillon heeft hiervoor alle eer gekregen. 

Welke evolutionaire drang heeft ertoe geleid dat we spiralen op onze 
vingertoppen hebben gekregen? Het antwoord komt erop neer dat nie-
mand dat weet. Je lichaam is een wereld van mysterie. Een groot deel 
van wat er op en in het lichaam gebeurt, doet zich voor om redenen die 
we niet kennen – vast en zeker heel vaak ook zonder enige reden. Evo-
lutie is per slot van rekening een proces van toevalligheden. Het idee dat 
alle vingerafdrukken uniek zijn, is feitelijk een veronderstelling. Nie-
mand kan met absolute zekerheid zeggen dat er niet iemand anders is 
die een vingerafdruk heeft die precies gelijk aan die van jou is. Het eni-
ge wat we kunnen zeggen is dat er tot nu toe geen twee sets vingeraf-
drukken zijn aangetroffen die precies met elkaar overeenkomen. 

De term uit het handboek voor vingerafdrukken is dermatoglyfen. 
De dunne groeven of richels die het patroon op je vingertop vormen, 
noemen we papillaire lijnen. Aangenomen wordt dat ze helpen om iets 
vast te grijpen, zoals het profiel van banden een betere grip op de weg 
geeft, maar niemand heeft dat ooit echt bewezen.35 Er is ook wel geop-
perd dat de spiralen op de vingertoppen het water beter kunnen afvoe-
ren, of dat ze de huid van de vingers elastischer en soepeler maken, of 
dat ze de gevoeligheid verbeteren, maar ook hierbij gaat het hooguit om 
vermoedens. Evenmin heeft iemand ooit een aannemelijke verklaring 
kunnen geven waarom onze vingers rimpelig worden als we lang in bad 
liggen.36 De meest voorkomende verklaring is dat het rimpelig worden 
helpt om het water af te voeren en de grip te verbeteren. Maar dat is niet 
erg logisch. De mensen die het meest behoefte hebben aan een goede 
grip, zijn immers degenen die net in het water gevallen zijn, niet dege-
nen die er al een tijdje in hebben gelegen. 

Heel soms worden er mensen geboren met volledig gladde vinger-
toppen, een conditie die we adermatoglyfie noemen.37 Ze hebben ook 
iets minder zweetklieren dan normaal. Dit doet vermoeden dat er een 
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genetische connectie bestaat tussen zweetklieren en vingertoppatro-
nen, maar wat die connectie kan zijn, moet nog worden vastgesteld. 

Wat cutane kenmerken betreft, zijn de vingertoppatronen eerlijk ge-
zegd vrij triviaal. Veel belangrijker zijn je zweetklieren. Je zou het mis-
schien niet denken, maar zweten is een cruciaal onderdeel van het 
mens-zijn. Zoals Nina Jablonski het verwoordt: ‘Het gewone, aloude, 
weinig glamoureuze zweet heeft de mensen gemaakt tot wat ze nu zijn.’ 
Chimpansees hebben slechts ongeveer de helft van het aantal zweet-
klieren dat wij hebben, en daardoor kunnen ze hun lichaamswarmte 
minder snel kwijt dan mensen. De meeste viervoeters proberen af te 
koelen door te hijgen, wat niet goed samengaat met langdurig rennen 
en gelijktijdig zwaar ademen, vooral niet bij dieren met een vacht die in 
een warm klimaat leven.38 Het is veel beter om te doen zoals wij en wa-
terige vloeistof over bijna kale huid te laten stromen, zodat het lichaam 
afkoelt terwijl het vocht verdampt, waardoor we een soort wandelende 
airconditioning worden. Jablonski schrijft daarover: ‘Mede door het 
verlies van het grootste deel van ons lichaamshaar en de winst van het 
vermogen om bovenmatige lichaamswarmte te verdrijven door exo-
crien zweten werd de drastische vergroting mogelijk van ons meest 
temperatuurgevoelige orgaan, de hersenen.’39 Zo heeft zweet geholpen, 
zegt ze, om je intelligent te maken. 

Zelfs als we rusten, zweten we voortdurend, ook al valt het niet op, 
maar als we een intensieve activiteit ondernemen met zware omstan-
digheden, raakt onze watervoorraad al snel uitgeput. Peter Stark stelt in 
De laatste adem: spectaculaire verhalen vanaf de grens van het bestaan 
dat het lichaam van een man die 70 kilo weegt iets meer dan 40 liter wa-
ter bevat.40 Als hij niets anders doet dan zitten en ademen, verliest hij 
ongeveer anderhalve liter water per dag door een combinatie van zwe-
ten, ademhalen en urineren. Maar als hij zich inspant, kan het verlies 
oplopen tot anderhalve liter per uur. Dat kan al snel gevaarlijk worden. 
In zware omstandigheden – bijvoorbeeld wandelen onder een hete zon – 
verlies je door zweten gemakkelijk 10 tot 12 liter per dag. Geen wonder 
dat we goed moeten drinken bij warm weer. 

Als het verlies niet tot staan wordt gebracht of weer aangevuld, zal ie-
mand al hoofdpijn krijgen en lethargisch worden na het verlies van 
slechts 3 tot 5 liter vocht. Na het onaangevulde verlies van 6 of 7 liter ont-
staat een grote kans op geestelijke verzwakking. (Op dat punt raken uit-
gedroogde wandelaars de weg kwijt en dwalen ze af in de wildernis.) Als 
het verlies ver boven de 10 liter komt voor een man van 70 kilo, zal hij 
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in shock raken en sterven. In de Tweede Wereldoorlog onderzochten 
wetenschappers hoelang soldaten in een woestijn konden lopen zonder 
water (ervan uitgaande dat ze aan het begin voldoende gehydrateerd 
waren) en constateerden dat ze 72 kilometer konden lopen bij een tem-
peratuur van 28 graden Celsius, 24 kilometer bij 38 graden Celsius en 
maar 11 kilometer bij 49 graden Celsius. 

Je zweet is voor 99,5 procent water. De rest bestaat voor ongeveer de 
helft uit zout en voor de helft uit andere stoffen. Ook al maakt zout 
slechts een klein deel uit van het zweet als geheel, je kunt er op een dag 
in warm weer wel 12 gram (drie theelepels) van verliezen.41 Dat kan een 
gevaarlijk grote hoeveelheid zijn, en dus is het belangrijk om zowel zout 
als water aan te vullen. 

Het zweten wordt geactiveerd door vrijgekomen adrenaline.42 Daar-
om begin je ook te zweten als je gestrest bent. Anders dan de rest van je 
lichaam zweten de handpalmen niet in reactie op lichamelijke inspan-
ning of hitte, maar alleen door stress. Bij tests met een leugendetector 
wordt juist dit emotionele zweten gemeten.43 

Er zijn twee soorten zweetklieren: eccrien en apocrien. Eccriene 
zweetklieren zijn het talrijkst en produceren het waterige zweet dat op 
een broeierige dag je shirt nat maakt. Apocriene zweetklieren bevinden 
zich vooral in de lies en de oksels (technisch gesproken de axilla) en pro-
duceren een dikker, plakkeriger zweet. 

Het eccriene zweet van je voeten – of juister gezegd, de chemische af-
braak door bacteriën van het zweet van je voeten – is verantwoordelijk 
voor hun overdadige geur. Zweet op zich is feitelijk geurloos. Er zijn 
bacteriën nodig om een geur te creëren. De twee stoffen die verant-
woordelijk zijn voor de geur – isovaleriaanzuur en methanediol – wor-
den ook geproduceerd door bacteriële activiteit op sommige kazen: 
daarom kan de geur van voeten en kaas vaak sterk overeenkomen.44 

De microben op je huid zijn zeer persoonlijk. De microben die op je 
leven, zijn in een verrassende mate afhankelijk van welke zeep of welk 
wasmiddel je gebruikt, of je het liefst kleren van katoen of wol draagt, of 
je voor het werk of erna gaat douchen. Sommige van je microben zijn 
permanente bewoners. Andere kamperen op je gedurende een week of 
een maand en verdwijnen dan ongemerkt als een rondzwervend volk-
je. 

Je hebt ongeveer honderdduizend microben per vierkante centimeter 
op je huid, en ze zijn niet gemakkelijk uit te roeien. Volgens een onder-
zoek stijgt het aantal bacteriën zelfs nadat je een bad of douche hebt ge-
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nomen, doordat ze uit alle gaten en kieren worden gespoeld.45 Maar zelfs 
als je scrupuleus probeert jezelf schoon te maken, is het niet gemakke-
lijk. Om de handen veilig schoon te maken na een medisch onderzoek 
moet een arts ze minstens een hele minuut lang grondig wassen met 
zeep en water – een norm die praktisch gezien vrijwel onhaalbaar is 
voor een arts die met veel patiënten te maken heeft.46 Het is een be-
langrijk onderdeel van de vraag waarom elk jaar zo’n twee miljoen Ame-
rikanen een serieuze infectie opdoen in het ziekenhuis (en negentig-
duizend van hen eraan overlijden). ‘Het grootste probleem,’ schrijft Atul 
Gawande, ‘is artsen als ik zover te krijgen dat ze het enige doen wat con-
sistent de verspreiding van infecties stopt: onze handen wassen.’ 

Bij een onderzoek van de New York University in 2007 kwam naar 
voren dat de meeste mensen ongeveer tweehonderd verschillende soor-
ten microben op hun huid hebben, maar dat de aanwezigheid van de 
soorten sterk verschilt van persoon tot persoon. Slechts vier soorten 
waren aanwezig bij iedereen die werd getest. Bij een ander onderzoek 
dat brede aandacht kreeg, het Belly Button Biodiversity Project van de 
North Carolina State University, werd bij zestig willekeurige Amerika-
nen een uitstrijkje gemaakt van hun navel. Bij dit onderzoek werden 
2368 soorten bacteriën aangetroffen, waarvan 1458 onbekend voor de 
wetenschap waren. (Dat is een gemiddelde van 24,3 nieuw-voor-de-we-
tenschapmicroben in elke navel.) Het aantal soorten per persoon va-
rieerde van 29 tot 107. Een vrijwilliger had microben die nooit eerder 
buiten Japan waren aangetroffen – een land waar hij nooit was ge-
weest.47 

Het probleem met antibacteriële zeep is dat deze zowel goede als 
slechte bacteriën op je huid doodt.48 Hetzelfde geldt voor antibacterië-
le handgels. In 2016 verbood de Amerikaanse Food and Drug Admi-
nistration (fda) negentien ingrediënten die gewoonlijk in antibacterië-
le zeep worden gebruikt omdat fabrikanten niet hadden bewezen dat ze 
veilig op de lange termijn waren. 

Microben zijn niet de enige bewoners van je huid. Op dit moment 
grazen er tussen de haren op je hoofd (en elders op je olieachtige op-
pervlak, maar vooral op je hoofd) kleine mijten die Demodex folliculo-
rum worden genoemd. Ze zijn gelukkig over het algemeen onschade-
lijk, en ook onzichtbaar. Ze leven al zo lang bij ons dat hun dna volgens 
een onderzoek kan worden gebruikt om de migratiebewegingen van 
onze voorouders van honderdduizenden jaren geleden na te gaan.49 In 
verhouding is je huid voor hen als een reusachtige schaal knapperige 
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cornflakes. Als je je ogen sluit en je verbeelding gebruikt, kun je ze bij-
na horen knagen en kauwen. 

Iets anders wat je huid veel doet, om redenen die niet altijd worden be-
grepen, is jeuken. Ook al valt een groot deel van het jeuken gemakkelijk 
te verklaren (muggenbeten, uitslag, aanraking van brandnetels), ver-
schrikkelijk veel ervan is onbegrijpelijk. Terwijl je deze zin leest, voel je 
misschien een aandrang om jezelf op verschillende plaatsen te krabben 
die een moment geleden nog helemaal niet jeukten, alleen omdat ik de-
ze kwestie te berde heb gebracht. Niemand kan zeggen waarom we zo 
ontvankelijk zijn voor jeuk of zelfs waarom we er last van hebben ter-
wijl er geen duidelijk irriterende dingen aanwezig zijn. Er valt niet een 
enkele locatie in de hersenen aan te wijzen die ingesteld is op jeuk, en 
daarom is neurologisch onderzoek vrijwel onmogelijk. 

Jeuk (de medische term hiervoor is pruritus) blijft beperkt tot de bui-
tenste laag van de huid en een paar vochtige buitenposten – voorname-
lijk ogen, keel, neus en anus. Hoezeer je verder ook lijdt, je zult nooit 
een jeukende milt hebben. Uit onderzoek naar jeuk blijkt dat je rug 
krabben de langdurigste verzachting oplevert, maar dat de aangenaam-
ste verzachting komt van het krabben van je enkel.50 Chronische jeuk 
doet zich voor in allerlei condities – hersentumor, beroerte, auto-im-
muunziekte, als bijwerking van medicatie, en nog veel meer. Een van de 
meest gekmakende vormen is fantoomjeuk, die zich vaak voordoet na 
een amputatie en de ongelukkige opzadelt met een voortdurende jeuk 
waar gewoon niets aan te doen valt. Misschien het uitzonderlijkste ge-
val van niet te verzachten jeuk betrof overigens een patiënt die bekend 
is als ‘M’, een vrouw van eind dertig uit Massachusetts die een onweer-
staanbare jeuk op haar voorhoofd ontwikkelde na een aanval van gor-
delroos.51 Ze werd zo gek van de jeuk dat ze een stuk huid van bijna 4 
centimeter doorsnee volledig van de schedel wegkrabde. Medicijnen 
hielpen niet. Ze krabde vooral furieus op deze plek wanneer ze sliep – 
zo sterk dat ze op een ochtend wakker werd met hersenvocht op haar 
gezicht. Ze had door het bot van de schedel heen in haar eigen hersenen 
gekrabd. Vandaag, meer dan twaalf jaar later, is ze naar verluidt in staat 
om te krabben zonder zichzelf ernstige schade toe te brengen, maar de 
jeuk is nooit weggegaan. Het verbijsterende is dat ze vrijwel alle zenuw-
vezels in dat stukje huid heeft vernietigd, terwijl de gekmakende jeuk 
blijft. 

Maar waarschijnlijk veroorzaakt geen enkel mysterie van het buiten-
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oppervlak grotere consternatie dan onze vreemde neiging om bij het 
ouder worden ons haar te verliezen. We hebben allemaal ongeveer hon-
derd- tot honderdvijftigduizend haarfollikels op ons hoofd, ook al zijn 
duidelijk niet alle follikels bij alle mensen gelijk.52 Je verliest gemiddeld 
tussen de vijftig en honderd hoofdharen per dag, en soms groeien ze 
niet weer aan. Ongeveer 60 procent van de mannen is rond de vijftig ‘in 
aanzienlijke mate kaal’. Een op de vijf mannen bereikt die toestand op 
zijn dertigste. We hebben nog maar weinig inzicht in het proces, maar 
bekend is wel dat het hormoon dihydrotestosteron lichtelijk van slag 
raakt als we ouder worden, waardoor haarfollikels op het hoofd worden 
afgesloten en rustige follikels in de neusgaten en oren onrustbarend le-
vendig worden.53 De enige bekende remedie voor kaalheid is castratie. 
Als we zien hoe gemakkelijk sommigen van ons hun haar verliezen, is 
het wel ironisch dat haar tamelijk onvatbaar voor aftakeling is en in be-
graafplaatsen ook duizenden jaren intact kan blijven.54 

Een positieve manier om hiernaar te kijken is dat als we dan toch iets 
moeten inleveren bij het bereiken van de middelbare leeftijd, de haar-
follikels een aardige kandidaat zijn om op te offeren. Per slot van reke-
ning is niemand ooit doodgegaan aan kaalheid. 
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