
We lunchen met quinoa, bakken 
teffcakes en trainen voor (halve) marathons.  

Want de tijd dat sport voor velen een akelig woord  
was, is voorbij. Een hype of revolutie? ‘Het leven  

wordt een stuk leuker als je je goed voelt.’ 
— tekst maartje laterveer

en Beyoncé. Sceptici doen superfoods af als je reinste onzin en de 
gezondheidscultus als een hype. Maar is het wel een hype? Of 
staan we aan de vooravond van een revolutie?

Diepere ontwikkeling
‘Natuurlijk is er een hype gaande,’ zegt Nina Pierson 
(28), medeoprichter en eigenaar van sla, de salade-
bar die vorig jaar zomer aan de Amsterdamse Cein-
tuurbaan werd geopend en sindsdien bomvol zit. 
‘Er is een trend van hipsters die chiazaden eten en 
niet eens precies weten waarom. Maar er is ook een 
diepere ontwikkeling gaande, en die waait volgens 
mij niet over. Want al die jonge mensen die zaadjes 
eten, gaan lichamelijk verschil merken. We worden 
ons massaal bewust van eten, en van wat eten met 
ons lichaam doet.’
  Voor Pierson – vegetariër en met haar Isabel 
Marant-vest van h&m een toonbeeld van de hip-
stergeneratie – kwam die bewustwording al lang 
geleden, toen ze elf was en haar vader kanker kreeg. 
‘Iedereen had hem opgegeven. Toen ging hij op een 
streng dieet: geen zout, geen alcohol, geen suiker, 
geen vlees of vis, en vier sapjes per dag. De doktoren 

hadden hem maximaal twee jaar gegeven, hij heeft nog elf jaar 
geleefd. Natuurlijk is dat ook een kwestie van geluk hebben, maar 
ik realiseerde mij wel al vroeg: je bent wat je eet.’ 
 Dat lijken steeds meer mensen zich te realiseren. De tweede 
sla is al geopend, op de Westerstraat in Amsterdam, en Pier-

Zomaar een maandagavond in Amsterdam. Voor de stalen 
toonbank van sla aan de Ceintuurbaan wachten een stuk of vijf 
mensen op hun beurt om een salade te laten samenstellen. De 
een kiest quinoa, pompoen en regenboogpeen, de an-
der gerst, pastinaak en zoete aardappel. De een is een 
dertiger met zwarte duffel, baardje en muts, de ander 
een blond meisje van in de twintig, op hakken on-
der een witte Céline-rok. Boven zit het vol, er klinkt 
geroezemoes en gekletter van lepels die biologische 
bonen rustig naar binnen schuiven en vorken die raw 
choco-cake wegprikken. Achter de toonbank raast een 
juicer. De dertiger met baardje heeft geel sap besteld: 
avocado, mango, amandelmelk en chiazaadjes. Tar-
wezemelen erdoor? 
 Natuurlijk. Want we leven in een tijd waarin chia-
zaad en tarwezemelen dagelijkse kost zijn geworden 
voor zowat iedereen, onmisbaar als aanvulling op de 
quinoa, amandelmelk en raw food die onze nieuwe 
schijf van vijf vormen. Daar is al niets nieuws meer 
aan. In navolging van sites als goop.com, waarop 
Gwyneth Paltrow ons de reine kunst van cleansen en 
detoxen leert (naast mediteren, het vinden van de per-
fecte lentejurk en het altijd laten schijnen van de zon), 
volgen de foodblogs en superfoods elkaar in rap tempo 
op. De vraag is niet meer of je de voedselzandloper hebt gelezen, 
maar of je paleo, ayurvedisch of veganistisch eet. We sparen niet 
meer voor een it-bag, maar voor een juicer van honderden euro’s. 
Instagram staat vol plaatjes van green juices en blueberrymuffins 
gebakken met teffmeel, en van de veganistische detox van Jay Z 
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son droomt al van nieuwe vestigingen. ‘Dat het zo hard zou gaan, 
hadden we nooit verwacht,’ zegt ze. ‘Kennelijk klopt het, zijn we 
precies op het goede moment geopend. Je ziet ook een toenemen-
de interesse voor mindfulness, voor yoga, voor hardlopen. Er is 
een allesomvattende bewustwording. Er is een spirituele verkla-
ring voor. Volgens een Indiase filosofie ontwikkelt de samenle-
ving zich in golven en zitten we nu in een opgaande beweging, 
waarbij er meer ruimte is voor spiritualiteit. Maar er spelen denk 
ik ook wel dingen uit het nieuws mee. Klimaatverandering. Obe-
sitas. Crisis. We zijn genoodzaakt om anders te gaan leven.’

Geluk en gezondheid
Bij Willa Stoutenbeek (31), was het een persoonlijke crisis die haar 
dwong anders te leven. Ze werkte jarenlang als accountmanager 
bij Spice pr – dat onder anderen Claes Iversen, Jan Taminiau, Peet 
Dullaert tot de clientèle mag rekenen. Vijf jaar geleden kreeg ze 
een burn-out en dat was het moment waarop alles anders werd. 
Ze ging naar Spanje om te detoxen. ‘Ik moest resetten,’ zegt ze 
boven een kop organic tea, waarnaast ze een bakje 
biologische vijgen, dadels en noten heeft gezet. Ik 
wilde weer weten wie ik was en wat ik wilde. In de 
modewereld draait alles om de buitenkant, ik raakte 
het contact met de binnenkant kwijt. ‘Ik leefde in een 
wereld waarin dingen belangrijk waren die ik niet al-
tijd even relevant vond, maar die ik ook belangrijk 
ging vinden. Op een gegeven moment wist ik: dit is 
niet mijn realiteit, ik wil dit niet meer.’ 
 Het lijkt een groeiend besef in een maatschappij 
waarin uiterlijk een steeds grotere rol speelt en de 
wetten van maakbaarheid en perfectie almaar wor-
den opgerekt. Je kunt je on top of the world voelen 
met de juiste kleren aan, maar er bestaat natuurlijk 
een kans dat je jezelf verliest in de strijd om zien en 
gezien worden. Yogaklassen en detox retreats zitten 
wereldwijd overvol met celebrities en hipsters. Dat 
betekent misschien niet zozeer dat yoga en detoxen 
een hype zijn, maar dat juist de early adopters van 
deze wereld er behoefte aan hebben. Juist zij leven in 
een uitdijende modemaatschappij waarin trends elkaar in steeds 
rapper tempo opvolgen en het veeleisende recht van de coolste 
geldt. En zij beginnen te ontdekken dat dat zijn tol eist als het 
gaat om de twee dingen die minstens zo belangrijk zijn als stijl: 
geluk en gezondheid. 

Van binnenuit
‘Mensen realiseren zich dat je nergens gelukkiger van wordt 
dan van je gezond voelen,’ zeggen de Londense Hemsley-zusjes 
Melissa en Jasmine. Samen vormen ze Hemsley & Hemsley, de 
‘ fashionable foodies’ die private parties organiseren voor celebs, de 
Britse vogue verrijken met recepten en foodnieuws, en in juni met 
een kookboek komen: The Art of eating Well. ‘Het leven wordt 
een stuk leuker als je je goed voelt. En dat begint met goed eten. 
Wij zijn altijd dol geweest op eten en koken, maar we merkten 

Manier die bij je past
Kwart over negen op een vrijdagochtend bij sla in de Wester-
straat, Amstedam. Sterrenkok turned food creative Edwin Sander 
(25) stopt wat spinazie- en koolbladeren in een blender en giet er 
ongezoete amandelmelk bij. Sander leverde de recep-
ten voor Stadswild, het boek dat Angélique Heijligers 
op deze vrijdagochtend presenteert. Heijligers (42) 
is al jaren succesvol als fitnessinstructeur en oprichter 
van Stadswild, dat yoga- en fitnesstrainingen in de stad 
organiseert, zonder toestellen, maar met jerrycans, fiet-
senrekken en een flinke hoop uithoudingsvermogen. 
 Dit is haar tweede, en het eerste ‘holistische’, boek 
dat niet alleen over trainen gaat, maar over een hele le-
vensstijl. Ondertitel: leef als een oermens in de stad. ‘En 
daarmee bedoel ik niet dat je met een berenvel door de 
stad moet rennen,’ zegt ze. ‘Het gaat erom dat je als 
stadsmens openstaat voor de natuur en wat ze ons biedt.’ 
 En dat is veel. Groente, fruit, zaden, noten. Maar 
ook het vermogen om kilometers te rennen, vijftig kilo 
van de grond te tillen en echt contact te maken met je-
zelf. Dat vergeten we weleens, met als excuus dat we er ook niets 
aan kunnen doen dat het moderne leven van ons vraagt dat we 
achter ons bureau zitten en wegens onmogelijke tijdsdruk liever 

dat we ons niet altijd op ons best voelden. Onze manier van eten 
had invloed op onze manier van slapen, op ons humeur, onze 
weerstand en ook op hoe we eruitzagen. Sinds de jaren vijftig is 
er natuurlijk veel hapklaar fabrieksvoedsel ons eetpatroon binnen 
geslopen. Wij zijn teruggegaan naar de basis, naar meer traditi-
onele manieren van koken en natuurlijkere ingrediënten, en ont-
dekten dat echte wellness van binnenuit komt.’
 Precies dezelfde conclusie trok Stoutenbeek tijdens haar detox 
in Spanje, waar ze geen alcohol mocht, geen suiker, geen kool-
hydraten, en leefde op ahornsiroop, kruidenthee, yoga en pilates. 
‘Al na een paar dagen voelde ik me beter,’ vertelt ze. ‘Mijn huid 
werd mooier, mijn haar en nagels sterker, mijn ogen helderder en 
witter. Ik stond elke dag vroeg op en barstte van de energie. Bij 
terugkomst in Nederland stond ik een stuk sterker in mijn schoe-
nen. Het waren maar twee weken, maar wel twee cruciale weken. 
Ik was de echte versie van mezelf geworden.’
 Inmiddels runt ze W.Green, een communicatiebureau in  
duurzame mode en lifestyle, doet ze twee keer per week yoga 
en bakt ze op zondag teffmeelscones met biologische bosbes-

sen. ‘Als je me dit tien jaar geleden had verteld, had 
ik het nooit geloofd,’ lacht ze. ‘Ik vond duurzame 
merken suf en associeerde dingen als yoga vooral 
met ongeschoren oksels en vieze voeten. Ik vond het 
allemaal maar zweverig. Maar in Spanje leerde ik 
waarom yogi’s de om-klank maken en waarom ze 
op hun hoofd gaan staan. En door te weten, begon 
ik te begrijpen. Oprah zegt: “When you know better, 
you do better.” Als je weet dat iets goed is, of niet, dan 
wil je niet meer terug.’

Chocola op zondag
Voor Svea Berlie (19, model in New York, gezicht 
van Givenchy en foodblogger voor Vogue.nl) gaat 
die wijsheid niet helemaal op. Zij was vijftien toen 
ze door haar agent naar een diëtist werd gestuurd. 
‘Zij kwam mij opzoeken in New York en zag me 
alleen maar brownies, muffins en repen wegstou-
wen,’ aldus Berlie. ‘Je moet naar een nutritionist, zei 

ze. Je moet erachter komen wat suiker met je lichaam doet. Ik 
ben gegaan en heb daar drieënhalf uur gezeten. Ik ben acuut 
met suiker gestopt en gezonder gaan leven. Meer noten, groente, 
fruit. Maar ik ben een enorme zoetekauw. Na een jaar ben ik 
wel weer suiker gaan eten. Geen Snickers of Mars, ik kies dan 
wel een goedgemaakte chocolademousse of scone. En alleen op 
zondag. Ik wil wel af en toe kunnen genieten.’ Als Hollandse in 
New York begint ze een nuchtere afkeer van de hele gezond-
heidscultus te krijgen. ‘Ik volg alle foodblogs en ik ben eerlijk 
gezegd wel een beetje klaar met dat heel extreme. In New York 
lopen twee soorten mensen rond. Mensen die zich er niets van 
aantrekken – die zijn dik. En zij die topfit zijn en 24/7 met health 
bezig zijn. Ik denk dat balans belangrijk is. Eten is ook genieten 
en plezier hebben. Als je van chips houdt, trek dan een keertje 
zo’n zak open. Je hoeft dat niet elke dag te doen. En als je aanleg 
hebt om dik te worden, ga dan sporten.’ 

de auto pakken dan de fiets. Maar daarmee doen we onszelf te-
kort, en wie Stadswild leest, weet weer waarom. Het staat vol met 
wijze zinnen als: ‘Langzaam maar zeker raken we de grip kwijt. 
Op onze agenda, op wat we willen, op wie we zijn. Maar het goede 

nieuws: de antwoorden zijn vaak dichtbij, en het is 
niet moeilijk ze te vinden.’
 Die antwoorden zitten in de natuur, en dus ook 
in onszelf. Het enige wat we daarvoor hoeven te 
doen, is er oog voor hebben. En dat hoeft niet ex-
treem, met een detox of een 24/7-regime. ‘Ik hou 
ook nog steeds van cappuccino en sushi,’ zegt He-
ijligers. ‘Je moet een manier kiezen die bij jou past. 
Als jij een hekel hebt aan hardlopen, dan hou je 
dat niet vol. Kies liever voor kleine veranderingen. 
Denk elke dag na, maak elke dag bewuste keuzes. 
En doe dat stapje voor stapje. Na een jaar is je leven 
totaal anders. Ik vind het altijd zo zwaar klinken: 
sport verandert je leven. Maar het is echt zo.’
 Tijd voor ontbijt. Edwin Sander heeft voor de 
aanwezige journalisten een halve kokosnoot ge-

vuld met avocado, grapefruit, ananas en een zelfgekweekte bloem 
waarvan deze journalist de naam alweer is vergeten. Maar lekker 
was het wel. —
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