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Na de films over Armstrong en

lexGibneykonzichwelvoordekop
slaan.Daargingzijn filmenalhet
gelddathijhadgeïnvesteerd.
Tijdensdemontagevanzijn rea-
lity-docuoverde terugkeervan
LanceArmstrong inhetpelo-
ton in2009en2010kwam
hemteroredathetmonu-
mentArmstrongklaarwas
voordesloop.

Deuitkomstwasvoor
dekoersonkundige film-

makerGibneyeencompleteverrassing: ‘ohmy
god,Lancewasondrugs’,enniet zomaaréén
keer,maar fuckin’ all the time.Dat zoudezeven-
voudigeTourwinnaar later zelfbevestigenbij
OprahWinfrey.
Gibneyvondhetmateriaaldathij inhanden

had tochdemoeitewaardomteverwerken,
maarhetmoestwordengeduidenandersgeka-
derd.OfLancedat evenkondoen?Lancekondat
engingnogeenszittenvoorzijncamera.Alex
Gibneykeerde terugnaardemontagetafel en
zijnkindkreegeenandere titel.Tenminste,het
sterkevermoedenbestaatdat een filmover
Armstrongs triomfantelijke terugkeerzonderdie
dopinghistoriesníétTheArmstrongLiezouheb-
bengeheten.
TheArmstrongLie is eenaanradervoorwie

vanwielrennenhoudt.De filmtoontdehectiek
rondzijn terugkeer,maarookderelatievemis-
lukkingvanzijnmissie, almeteenbij deproloog
vandeTourvan2009.Gibney filmtArmstrong
terwijlhij – terugopzijnkamer–deenenade
andereconcurrent sneller ziet rijdendanzich-
zelf.Datongeloofopzijngezicht isdeaankoop
vandedvddubbel endikwaard.
Iets verder inde filmwordtArmstrongnog

eensneergezetals eengeobsedeerde topsporter
diede tegenstandniksgunt.Zijnpartner in crime
–zo isde filmalthansgemonteerd– is Johan
Bruyneel, zijn sportdirecteurbijAstana.Niet ver-
geten:bij dieploegreedopdatmomentookal
AlbertoContadorendiehad in2008deTour
gewonnen.
Contadorzou in2009weerwinnen, tegende

zinvanArmstrongenBruyneel in,wordtgesug-
gereerd. JohanBruyneel ishetdaarnietmee
eens,maarhetbelangrijkste isdesuggestie en
hetbeelddatoverblijft: LanceArmstrongdieeen
andernietsguntendie–wiezalhet zeggen?–
misschienopnieuwloog toenhijbeweerdedat
hij in2009en2010zonderbloedtransfusiesde
Tourreed.Ookoverdat laatstebeetje verloren
eer– “Iwás clean in2009and2010” - zijn
ArmstrongenBruyneelniet te spreken.
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OokoverMarcoPantani verscheendit jaareen
film.De titel isTheAccidentalDeathofaCyclist.
‘ThePantaniLie’hadookgekund,maardatwerd
hetdusniet.Het is eenBritseproductiediegere-
gelduitdebochtgaat enhetgeldvanhet schijfje
nietwaard is.Nietomdathet eenode isaande
gevleugeldeklimmer,maaromde feitelijke
onjuistheden.
Zowordthetbeginvandehematocrietcontro-

lesgesitueerd in 1999, terwijl dat twee jaareerder
was.Epowasvolgensdemakers “tussen 1990en
2007verantwoordelijkvoordedoodvananders-
zinsgezondecompetitierenners, vooral in
NederlandenBelgië, die stiervenaandecompli-
catiesvanepogebruik”.Dat fabeltje is allangach-
terhaald,wantdedodenvielenbij onsvooral
vóórde introductievanepo.
Voordeontmoeting tussende ‘brave’Pantani

ende ‘stoute’Armstrong–cruciaal inde film–
moetenwe terugnaardezomervan2000enwel
naardeaankomstbovenopdeVentoux.Hét
beeldvandieTourdeFrancestaatophetnetvlies
gebrandbij elkewielerliefhebber. Il Pirata tegen
TheBoss,MarcoPantani enLanceArmstrong
die samenbovenopdeMontVentouxde laatste
steilebochtnemen,waaropLanceArmstrong
metdewitte streep inzicht inhoudt.Marco
Pantaniwint.
Uit interviewsonmiddellijknadeaankomst

blijktdatPantanibeledigd is.Armstrongsprak
niet tegendathijhemhad latenwinnen, endat
pikthijniet.Driedagen later zalPantani iedereen
los rijdenopCourchevel.Nogeendag later stapt
hijuitdeTour.Maagkrampen, luidtdeofficiële
versie.

Slachtoffer
MarcoPantani isdanal eenhoogst labiele cocaï-
neverslaafde,diemeteen flinke toennogonop-
spoorbareepokuurnogéénkeerallesuitdekast
haalt.Drieënhalf jaar later, zondernogéénplatte
prijs tegereden tehebben, sterfthij aaneenover-
dosisopeenhotelkamer inRimini.
Despeculatiesoverzijndoodkondenbegin-

nen.Hijwaseenslachtoffer,maarvanwieenvan
wat?Vandekoers, vandedoping, vandedealers,
vanprofessorConconi,maarookvandegokmaf-
fia?Hetwaseengeruchtdat langbleef aanslepen
endatwerdgevoeddoorzijnontluisterendever-
wijderinguitdeGirovan 1999vanwegeeen te
hogehematocrietwaarde.Voorzijnploegmaat
MarcoVelowashetduidelijk: datwaseen
arbeidsongeval, eensysteemfout,nientemafia.
TochwordtgesuggereerddatdeUCIvanPantani
nietmoestweten. “Hijwon teveel.Hij is geflikt.”

BARBARA DEBUSSCHERE

Het cliché dat vrouwenmeer tateren dan
mannen lijkt niet direct een onderwerp
voor academisch onderzoek. Toch is het
datwel. En sociologen enpsychologen
houdenhet niet bij één studie. De kwes-
tie blijkt namelijk niet eenvoudig te
beantwoorden. Zo concludeerdenpsy-
chologen aandeUniversiteit van
Californië in 2007 datmannende groot-
ste praters zijn, als is het verschil niet zo
groot. Ze dedendat niet rechtstreeks
maar door de bestaande onderzoeken
ernaar samen te leggen. Maar de gere-
nommeerde psycholoog James
Pennebaker en zijn teamstelden dan
weer vast dat er geen verschillen zijn.
Terwijl oudere studiesmeldendat vrou-
wenmeer en vaker praten.
ProfessorDavid Lazer aande

NortheasternUniversity in Bostonhoopt
numet zijn nieuwepublicatie van afge-
lopenweekwel uitsluitsel te brengen. De
computerwetenschapper gespeciali-
seerd in de sociologische aspecten van IT
ontwikkelde een ‘sociometer’, een toe-
stelletje zo groot als een smartphone dat
jemakkelijk kunt dragen endat realtime
gegevens verzamelt over je sociale inter-
acties. Dat is een cruciaal verschilmet de
eerdere onderzoeken, die gebaseerd zijn
opwatmensennadien aangeven over
hun gesprekkenmet anderen of op
directe observaties van de onderzoekers.
De sociometer is veel preciezer en kan
veelmeer data opslaan.

Lunchpauzes
Lazer gaf 179 studenten en 54medewer-
kers van een callcenter een sociometer.
En een opdracht. De studentenmoesten
twaalf uur lang een groepswerkmaken,
dewerknemerswerden ‘gemeten’ tij-
dens twaalf lunchpauzes van ongeveer
eenuur. In de eerste situatie bleek duide-
lijk dat het antwoord opde centrale
vraag afhing vande grootte vande

groep. Mannenpratenmeer in groepjes
van zes ofmeermensen, vrouwenpra-
tenmeerwanneer ze samenwerkenmet
één ofmaximaal twee anderen.
Het totale verschilwas dat vrouwen

bij het groepswerk 62 procentmeer
praatten dandemannen. Maar dat lag
dus enkel aanhet feit dat ermeerwerd
samengewerkt in groepjes van twee of
drie dan in grotere groepen.Tijdens de
lunchpauzes bleek er geen enkel verschil
te zijn in het praatgedrag,wat de eerste
conclusie bevestigt:mannenpratenniet
meer dan vrouwenof omgekeerd, tenzij
in specifieke samenwerkingssituaties.
De bevinding datmannenmeer praten
in grotere groepenbevestigt volgens
Lazer overigens de eerdere vaststelling
datmannendemeeste vragen stellen op
publieke bijeenkomsten.

Maarwaar komt danhet hardnekkige
cliché vandaandat vrouwenmeer
lawaaimakendanmannen?Eenmoge-
lijke verklaring is dat de taal- en spraak-
vermogens vanmeisjes zich vroeger ont-
wikkelen. Die paar jaar grotere
mondigheid op vroegere leeftijd voedt
mogelijk het idee dat praten een voorna-
melijk vrouwelijk talent is. Maar ook
onderzoeken onder kinderen van allerlei
leeftijden tonendat er geen verschil is
tussenmeisjes en jongens. Lazer en zijn
medewerkers hopen stiekemook een
beetje dat hunonderzoekweerwerk
biedt tegen de stroomaanpublicaties die
op basis van zogenaamdneurologisch
onderzoek ‘onvermijdelijke verschillen
tussenmannen en vrouwen’menen te
ontwaren.

De parabel van
Uitgespuwden voor eeuwig verbannennaar
de diepste kerkers vande koers: het lot van
‘bedrieger’ LanceArmstrong. Eennationale held,
met twee standbeelden geëerd als het grootste
klimtalent ooit: de herinnering aan ‘martelaar’
Marco Pantani. Over beiden kwamdit jaar
eenfilmuit. HansVandeweghe

A

Stilaankeerthetbesef terugdat
LanceArmstrongmisschienniet
degrootstedopeuruitde
geschiedenisvandewielersport
was, endatUSPostalnietde
grootste samenzweringvormde

Kletstantes
en praatvaren
Wiezijndegrootste kletskousen,
mannenof vrouwen? Je zou
denkendathet eenonderwerp
voor een strandconversatie
tussenvriendinnen is,maar
het is ookde inzet van serieus
sociologischonderzoek. De
conclusie:mannenpratenmeer
in grotere groepen, vrouwen in
intiemere settings.

Sociologische
studiebewijst:
vrouwen
taterenniet
meerdan
mannen

�De dames van Sex and the City kletsen gezellig een eindweg . © RV

Pantani: waaromde gedopeerdewielrenner beter een Italiaan is die doodgaat
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Maarmisschien is ernogeenschuldige. Ineen
volgendescènezegt zijnmoederdat zenazijn
doodeenT-shirt vondwaarophaarMarcomet
stifthadgeschreven: ‘Lavera ferita èArmstrong.’
Deechtewonde isArmstrong.Decirkel is rond:
debedriegerArmstrongheeft schuldaande
doodvandesympathiekeMarcoPantani, diena
zijndoodhetmartelaarschapkreeg inhethyper-
katholieke Italië.
GregLemond,diegeengoedwoordover

Armstrongoverzijn lippenkrijgt –watookeen
beetje tebegrijpen isaangeziendiezijn fietsen-
businesskelderde–doet ernogeenschepje
bovenop.OverdeVentouxetappezegthij inde
Pantani-film: “Jemoet je tegenstander respecte-
ren,niet vernederen.”OverPantani luidthet: “Hij
heeft foutedingengedaan,maar ikheb inzijn
ogengekekenendatwarendeogenvaneenzes-
tienjarig jongetjedatdezewereldniet aankon.”

De ongemakkelijke waarheid
Fast forwardnaardezeTour. Strakswordt

Miguel Indurain inéénofandereetappegehul-
digd. Indurainheeftnooit iets toegegeven,maar
vanhemisgewetendathij deeersteepo-
Tourwinnaarwas, al zijnerdiebewerendat
GregLemonddatzouzijn.
Degrootstehypocriet vanhetFranse

wielrennen,Laurent Jalabert, analyseert
dezeTourals vanoudsvoorFrance
Télévisions.Hoeweldebewijzen tegen
hemoverweldigendwaren, ishij blij-
venbewerendathijnooitbewust
heeft gedopeerd. “Misschienkreeg ik
hetwelvananderenzonder te
wetenwathetwas.”
Wat tedenkenvanRichard

Virenque?Die isnietwelbe-
spraakt enslimgenoegvoor
analyses,maarwerkt toch
voorEurosport en is indevil-
lagededéparteengraag
gezienegast,metzelfs een
eigenstoel.Hijwasde
spilfiguurvande
Festina-affaire,maar is

nooit echtuitgespuwd.Naeenzorgvuldiggecon-
strueerde imagocampagnebleekhijnietde
dadermaarhet slachtoffervandedoorbuiten-
landersgeïnstalleerdedopingcultuur.Laterzou
QuickStephemalsuithangbordgebruikenvoor
zijndoorbraakopdeFransemarkt.
Alledopingzondaarsenhaastalle

Tourwinnaarswarenooit slachtoffervande
dopingcultuur.MaarwaaromwordtLance
Armstrongniet gepercipieerdzoalsMarco
PantaniofRichardVirenque?Omdathijniet
dood is.Omdathij geen Italiaanmaareen
Amerikaan is.Omdathij te veel
heeft gewonnen.Endie
kerendathijnietwon,
zoals in2009,heefthij
nietmooiverloren.
Omdathij bijzon-
der slecht isomge-
gaanmetwieaan
hemtwijfelde.
Demens

Armstrongwassomsonmens,maardatwas
BernardHinaultnogmeer, endie staat elke
avondophetTourpodiumteblinken.Waaromis
desportmanArmstrongzijnzeven
Touroverwinningenkwijt enmochtBjarneRiis
dievan 1996houden?Waarommocht Jan
Ullrichondanksbekentenissenzijnoverwinning
houden?Verjaring,wordtgezegd.Riisbekende
in2007maarverloorzijnoverwinningvan 1996
niet.Armstrongwerdgeoutalsdopeur in2012,
maar isalleskwijt sinds 1999.
Stilaan,maarwelheel langzaam,keerthet

besef terugdatLanceArmstrongmisschienniet
degrootstedopeuruitdegeschiedenisvande

wielersportwas, endatUSPostalnietde
grootste samenzweringvormde.
VoormaligUCI-voorzitterPat
McQuaidwasdezeweek inde
Tour.Hij zeidathij dewoorden
“voorArmstrong is ergeenplaats
meer indewielergeschiedenis” in
eenopwellinghaduitgesproken,
maardathij vandaaghetgrotere

plaatje ziet: “LanceArmstrong ishet slachtoffer
vaneenheksenjacht.”Datviel tussendeplooien
maar iswel eenstatementvan formaat.
DeNederlandsekrantDeTelegraafpeildebij

TourdeFrancewinnaars.Daaruitbleekdat een
meerderheidervoor isomhemopnieuwalswin-
naarophetTourpalmares tezetten.Het isopval-
lenddatniemandvanzijnvroegere tegenstan-
derseenvandiezevenTouroverwinningen
opeist.
OverdemartelaarPantani zegtLemond inde

filmdathij ookcleaneenbegenadigdrennerwas
geweest.Misschiengeldtdatookvoordebedrie-
gerLanceArmstrong,diemeerheeftbetekend
voorzijn sport.Hetgeeftdusgeenpasom
Pantani enerzijdsop tehemelenenanderzijds
Armstrongnietdeverdienste tegunnendiehem
toekomt,bijvoorbeelddathijhet rondewerk tot
eenanderedimensieheeft verheven.Metdehek-
senverbrandingvanLanceArmstrong ishetkind
methetbadwaterweggegooid.Dieongemakke-
lijkewaarheidwordt stilaanweerbespreekbaar
inhetwielrennen.

de bedrieger
endemartelaar

� Lance
Armstrong
enMarco
Pantani:
de ene dopeur
is de andere
niet.


