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Bij het lezen van ‘Waar is mijn speer’ van journalist en BBC-documentairemaker Tim 

Samuels moest ik weer aan het verhaal denken dat ik een tijd geleden hoorde. Over een 

man van middelbare leeftijd die niet meer meegaat met uitjes van zijn vriendengroep, omdat 

zijn (nieuwe) vrouw vindt dat ze het recht heeft om mee te gaan, zijn vrienden daar anders 

over denken en hij van haar dan ook niet mee mag. Ik weet niet welk beroep deze man 

heeft, maar misschien kan hij dit onrecht nog enigszins compenseren als hij ambachtsman 

is. Samuels schrijft dat vaklui twee keer zo vaak “extreem gelukkig” zijn als 

witteboordenwerkers en hij voert een zingende bouwvakker op wiens beroep volgens hem 

tot een van de gelukkigste beroepen van de wereld wordt gerekend.  

 

Samuels lof op het ambacht heeft te maken met het feit dat een man volgens hem van 

nature de behoefte voelt om productief te zijn, om iets te doen. En dat het niet goed voor 

hem is dagelijks zo lang op zijn kantoorstoel in een afgebakende ruimte te zitten. Daarbij wil 

een man ook nog dat zijn inspanningen ergens toe leiden: het liefst tot een tastbaar product  

dat bovendien bijdraagt tot nut van het algemeen. Helaas zit volgens Samuels ongeveer 70 

procent van de mannen elke dag met tegenzin achter zijn bureau omdat hij geen tastbaar 

product of gemeenschapsnut voor ogen heeft. En dit terwijl werk de belangrijkste factor voor 

de identiteit en eigenwaarde van de man is, en blijft. Als een man een baan heeft die zijn 

mannelijkheid niet aanspreekt of als hij zonder baan is, is dat een recept voor depressie. 

 

Wat te doen als je tot de groeiende groep mannen behoort die in een depressie is beland? 

Dan raadt Samuels je aan je ‘trotse zwijgzaamheid’ opzij te zetten, omdat die zo dodelijk is. 

Met dit laatste bedoelt hij het toenemend aantal zelfmoorden onder mannen. Maar hoe zet je 

als man je zwijgzaamheid opzij als je niet de juiste woorden vindt om over je 

gemoedstoestand te praten? Hoe kun je als man weten dat lichamelijke symptomen als 

hoofdpijn, spijsverteringsproblemen en chronische pijn op depressie wijzen, als je er nooit 

over praat. Het is goed, schrijft Samuels, als beroemde mannen over hun depressie praten 

en het zo makkelijker maken voor de gewone man om over de zijne te praten. Zijn eigen 

depressies gaat hij succesvol te lijf met behandelingen uit het Oosten, zoals acupunctuur en 

meditatie.  



 

Wie zijn boek leest, krijgt sterk de indruk dat voor Samuels de beste therapie tegen 

depressie gelegen is in het samenzijn, en vooral samen doen, met andere mannen. Hij 

schrijft enthousiast over een cowboy-college en een cursus Krav Maga (rauwe vechtkunst 

die in de jaren veertig van de vorige eeuw werd ontwikkeld tegen de fascisten). Deze 

lichamelijke activiteiten zorgen niet alleen voor positieve agressie (zie verder), maar ook voor 

een gezonde slaap. Je kunt natuurlijk ook gewoon met vrienden iets ondernemen. Hun 

energie en humor zijn anders dan die van vrouwen. ‘Het leven lijkt minder zwaar als je bij ze 

bent’, aldus Samuels. En dan haalt hij nog even zijn jongensschool erbij waar je als jongen 

‘eens lekker kinderachtig’ kon zijn.  

 

De jongens zitten volgens hem in hetzelfde schuitje als de mannen. Scholen moeten beter 

op jongens inspelen. Dit zouden ze kunnen doen door hen een rite de passage in de vorm 

van een ‘hoe word ik een man’ - kamp aan te bieden, en door hen in de bovenbouw van de 

middelbare school de mogelijkheid te geven lessen in te ruilen voor een praktische leertijd. 

En laat ze op school aan vechtsporten zoals boksen en worstelen doen om hun ‘onstuimige 

onverschrokkenheid’ in goede banen te leiden en daarmee de kracht van positieve agressie 

te voelen. Dat is agressie die jongens en mannen in, voor hen noodzakelijk, contact brengt 

met hun lichaam en hormonen. Met andere woorden: geef ze hun speer terug. 

 

En geef jongens en mannen een gemeenschap waar ze op terug kunnen vallen en waar ze 

iets voor kunnen doen. Dat hoeft niet per se een geloofsgemeenschap te zijn, alhoewel de 

atheïstische Samuels daar veel voordelen in ziet, juist vanwege de behoefte van mannen om 

tot ‘een stam’ te horen en daarmee een identiteit te hebben. Religie biedt ook, schrijft hij 

schoorvoetend, een kader voor genderrollen en maakt het daarmee voor zowel mannen als 

vrouwen makkelijker een partner te vinden. Was hij religieus geweest, dan zou hij inmiddels 

al lang getrouwd en vader zijn geweest en waren hem al die pijnlijke momenten tijdens 

internetdates bespaard gebleven. 

 

En de meisjes en de vrouwen? Die raad ik ten zeerste aan dit boek van Samuels te lezen. 

Om mannen en hun behoeftes te leren kennen aan de hand van een schrijver die de 

essentie van het man-zijn goed verwoordt. 
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