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Woordje vooraf 

In dit nummer heb ik gekozen voor een case study over  

de perceptie van vrouwelijk lichaamshaar in onze 

samenleving. Van daaruit, zoeken we naar een mogelijke betekenis van "natuurlijke schoonheid". 

Het bleek een complexe studie, met vele raakvlakken, en daarom heb ik me deze keer beperkt tot 

uitsluitend dit onderwerp. 

Je zou je kunnen verwonderen over die keuze. Zo zou men zich kunnen afvragen waarom een man 

zich bezig houdt met "typische vrouwenzaken", of meer algemeen, met feministische thema's. 

Allereerst blijkt de moeilijke verhouding van de mens tot zijn lichaamshaar geen louter vrouwelijk 

onderwerp. Meer en meer mannen scheren zich, en niet alleen rond hun kin – al blijkt het bij 

vrouwen meer om een dwingende richtlijn te gaan, en er lijkt een verband te bestaan met de trend 

naar extreme fitness (m/v). Het is een algemeen maatschappelijk probleem. Haarloosheid biedt een 

aanknopingspunt met de diepgaande malaise - ontstaan ten gevolge van de globalisering van het 

kapitalisme -  van ontmenselijking en conformisme in onze samenleving. Het is verder mijn mening 

dat er geen humanisme bestaat zonder feminisme, maar dat feminisme welk zich niet verbindt met 

het universeel menselijke, nogal snel tot een doctrinair gedoe kan verworden.  

Men kan zich ook verbazen over een uitvoerige bespreking van iets onbenulligs als lichaamshaar. Dat 

het thema "lichaamshaar" onbenullig zou zijn, wordt eigenlijk al tegengesproken door de 

aanwezigheid van een miljardenindustrie. Het trivialiseren van een onrecht, is tevens een 

beproefde tactiek van het onderdrukkend discours. De gangbare voorstelling over vrouwelijk 

lichaamshaar blijkt echter gekoppeld aan extreme vormen van onverdraagzaamheid, en dat is toch 

moeilijk onbenullig te noemen. 

Ten derde zou de vraag kunnen rijzen wat, buiten de algemene noemer "natuurlijkheid", de 

relevantie is van het thema voor de beoefening van onze energetische disciplines. Zoals Emer 

O'Toole vermeldt in haar boek "Girls Will Be Girls", is een schoonheidsnorm een gewoonte die 

lichamelijk verankerd is en die zich al doende nestelt in onze emotionele beleving. Vanuit een visie 

op de lichamelijke verankering van emoties, emoties in evenwicht brengen door lichaamswerk, is nu 

net onze "kern-activiteit". Ze vertelt ook uit eigen ervaring over de hindernissen die ze ontmoette 

toen ze besloot om zich niet meer te scheren. Sommige daarvan waren uiterlijk, de reacties van de 

omgeving. Maar de hardnekkigste problemen bleken zich in haarzelf te bevinden. Onze beoefening 

kan helpen om, voor wie dat wenst, zulke processen van zelf-verzoening te ondersteunen, en om 

een gezonde vorm van eigenwaarde te ontwikkelen als alternatief voor het artificiële, 

aangekweekte zelfbeeld van de mode-magazines en de schoonheidsindustrie. Houdingscorrectie, 

verbetering van de lichamelijke coördinatie en het cultiveren van authenticiteit, dragen ook bij tot 

het ontwikkelen van een natuurlijke, innerlijke schoonheid, die op haar beurt de volledige  

ontkenning is van de kapitalistische vrouwelijkheid. 
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OP ZOEK NAAR "NATUURLIJKE SCHOONHEID" 

 

Vrouwen als motor van de evolutie 

Vandaag zullen termen als evolutietheorie en namen als die van Charles Darwin 

allicht niet onbekend zijn. Het is ondertussen al 150 jaar geleden dat Darwin zijn 

"Origin of Species" publiceerde waarin hij het ontstaan van de natuur verklaarde 

door evolutie, met als motor natuurlijke selectie. Hij sprak over "survival of the 

fittest", omdat de gezondste dieren de grootste overlevingskansen hebben, en 

daarmee ook het grootste aantal nakomelingen. Later, in 1871, lanceerde hij de 

theorie van de "seksuele selectie", een idee die onmiddellijk door zijn tijdgenoten 

weggelachen werd. Darwin schreef dat paarvorming, bij seksuele voortplanting 

tenminste, ontstond door een wisselwerking van competitie tussen mannen en  

kieskeurigheid van vrouwen. Gewild of ongewild maakte hij zo vrouwen tot een 

sleutel in de evolutie, en zulk een belangrijke rol voor vrouwen was er in zijn tijd 

teveel aan.  

 

Raar maar waar, de theorie van de seksuele selectie is in het verdoemhoekje van 

de wetenschap blijven liggen tot 20 jaar geleden, en is sindsdien niet alleen 

herontdekt, maar zelfs bijna tot dogma verheven. Aan de basis van deze (nieuwe) 

theorie ligt de staart van de mannetjes-pauw. De prachtige pluimenstaart is strijdig 

met elk begrip van overlevingsdrang, want hij maakt vluchten voor roofdieren bijna 

onmogelijk. De reden waarom mannetjespauwen deze staart dan toch hebben, is 

omdat pauw-hennen verleid worden met zulke kleurenpracht: zij zien er een teken 
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van vitaliteit en van gezondheid in, en dus van de geschiktheid van de potentiële  

partner voor hun nageslacht.  

Door deze strijd over aantrekkelijkheid ontstaat er "seksueel dimorfisme", dwz een 

verschil in lichaamsbouw tussen mannen en vrouwen dat verder gaat dan louter de 

geslachtsorganen. Interessant hierbij is dat hoe monogamer diersoorten zijn, hoe 

kleiner dit verschil, hoe polygamer, hoe groter. Hoe polygamer immers, hoe meer 

strijd en rivaliteit, hoe meer keuzemogelijkheden, hoe groter het verschil. De 

bonobo, van alle mensapen degene die het meest op de mens gelijkt, heeft daar 

een truukje op gevonden. Omdat mannetjes in "harems" nogal de neiging hebben 

de "kinderen van een ander" te doden, zijn bonobo-vrouwtjes extreem promiscue. 

De mannetjes zien zo het verschil niet meer tussen hun eigen nageslacht en dat van 

de concurrentie, en dus heeft kinderen doden geen zin meer. Waar goepsseks 

allemaal niet goed voor is… . 

De theorie van seksuele selectie mag dan nu al de hemel in geprezen worden, ze is 

zeker niet vrij van kritiek, al was het maar omdat ze gemakkelijk verkeerd 

begrepen en misbruikt kan worden voor conservatieve agenda's. Zo zet de theorie, 

op zijn minst ogenschijnlijk,  de man in een positie van louter spermadonor, en de 

vrouw in die van louter opvoedster. Partnervorming is echter een complex gegeven 

dat zich niet laat herleiden tot enkele simplistische slogans. 

Het is een hele wetenschap, maar voor deze tekst onthouden we dat 

partnervorming, ook bij de mens, een natuurlijke paringsdans vereist, en dat zulk 

ritueel mee de evolutie stuurt. Enige vorm van competitie, het zich aantrekkelijk 

maken of rivaliteit, horen daar van nature bij. 

 

Van rivaliteit naar verminking 

De mens is echter niet alleen natuur, maar ook een stuk cultuur. Het lijkt zo een 

bestaand gegeven dat sommige mensen enige verminking of zelf-verminking 

aanvaardbaar vinden, als daar een reële of vermeende winst tegenover staat. De 

meest extreme voorbeelden daarvan zijn misschien "de eunuch" bij mannen en 

besnijdenis bij vrouwen. Mannen met verwijderde geslachtsorganen werden in 

China geacht geen bedreiging te vormen voor de machthebbers, en dus konden ze 

gemakkelijker opklimmen in de hiërarchie van de magistratuur. In sommige 

culturen worden vrouwen besneden om uithuwelijkbaar te zijn. De winst die de 

verminking oplevert (status, huwelijk) wordt beschouwd als een voldoende 

compensatie voor het ondergane leed. 

Nemen we nu beide voorgaande onderwerpen samen, dan is het niet verwonderlijk 

dat de "dans van de seksuele selectie" bij mensen vreemde vormen kan aannemen, 

vroeger en nu, hier en elders, zoals blijkt uit deze foto's: 
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In elk van deze gevallen gaat het om pogingen om door aanpassingen aan het eigen 

lichaam aantrekkelijker te worden, of de aantrekkelijkheid ervan juist te 

verbergen, ten einde een parner te vinden en/of rivalen te overtreffen.  

In de huidige samenleving is vooral het "haarloos Hollywood-naakt" onze aandacht 

waard. Een opiniestuk in "The Independent" van 18 maart 2013 focuste op die 

problematiek. De schrijfster, Louisa Saunders genaamd, vertelt hoe ze een 

opvoering bijwoonde van de bekende "Vagina Monologen". De bezoekers, dwz 

dames en studentes, kregen pen en papier uitgereikt, en er werd hen gevraagd op 

te schrijven wat hun vagina zou zeggen, als ze zou kunnen spreken.  

Louisa begon eerst met hier en daar wat rond te kijken om te zien wat de andere 

dames in het publiek noteerden. Plots merkte ze dat haar buurvrouw schreef: "Ik 

heb een scheerbeurt nodig" ("I need a shave"), waarop ze instant-inspiratie kreeg, 

en schreef: "Maar neen, helemaal niet" ("No you DON'T") .  
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Een vriendin-gynecologe vertelde dat ze meer en meer haarloze vrouwen ziet in 

haar praktijk. De babysit toonde haar vakantie-"to do-lijst" voor een reis naar 

Europa:  

- euro's afhalen  

- eten voor de kat kopen 

- full Brazilian wax 

En haar 19-jarige neef vertelde zijn moeder dat hij nog nooit een meisje mét 

schaamhaar had gezien. Een gezondheiscentrum in Washington, las ze, riep op om 

te stoppen met haarverwijdering: het is pijnlijk, en gevaarlijk wegens risico's op 

infecties, SOA's, en abcessen. Ze besluit: 

"En dit alles, lijkt het, omwille van een groter wordend gevoel dat er is iets mis 

zou kunnen zijn met de vrouwelijke geslachtsorganen in hun natuurlijke toestand. 

Voor mij, is dit een feministische kwestie." 

Nog anderen vragen zich af waar die gecultiveerde zelf-haat vandaan komt, en hoe 

het mogelijk is dat een vrouwenlichaam zoals het van nature is, "onvrouwelijk" zou 

kunnen zijn. We hoeven maar even na te denken over de middelen die nodig zijn 

om een "haarloos Hollywood-naakt" te creëren. Het gaat hierbij niet alleen om 

ontharingsinstrumenten en diensten, maar ook om cosmetica, om plastische 

chirurgie, om fitness clubs, kortom het gaat om een uitgebreide 

schoonheidsindustrie. Wie "industrie" zegt, zegt vandaag ook "kapitalisme": een 

systeem waarin winst-zonder-scrupules wordt nagestreefd, een systeem met een 

hoge competitie, wedijver en een extreme rivaliteit.  

Het hoeft dan ook niet te verbazen dat zulk systeem 

zelfverminking bevordert, en het verschil in 

lichaamsbouw tussen mannen en vrouwen wil 

benadrukken, althans volgens de hoger beschreven 

theorie van de seksuele selectie. Vrouwen hebben van 

nature minder haar dan mannen, dus lijken  volledig 

haarloze vrouwen "vrouwelijker". Anderzijds ontstaat 

er een groeiende vervreemding ten aanzien van het 

natuurlijke van de volwassen vrouw. Kinderwens en 

moederschap worden uitgesteld om economische 

redenen, het aantal keizersnedes neemt toe (om 

esthetische redenen), gewone bevallingen worden als 

een hysterisch-traumatische gebeurtenis afgebeeld, en 

daar is de onrijpe haarloze puber-look niet vreemd 

aan. Aanvullend is de "haarloze vrouw" rolmodel in de films van de porno-industrie. 

Verder loopt er al jaren lang, beginnend bij "Gillette" in 1915, een  manipulerende 

reclame, o.m. in modemagazines, die benadrukt dat ongeschoren vrouwen vuil zijn 

en stinken.  
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Het "haarloos Hollywood-naakt" blijkt tevens een uitdrukkelijk "blank" 

schoonheidsideaal. Koreaanse meisjes  worden aangemoedigd om er uit te zien als 

"Griekse Godinnen", zwarte meisjes om zich te "bleken". 

Vrouwelijke haarloosheid is dus helemaal geen universeel-esthetische noodzaak of 

een dwingende algemene norm, het is gewoon een blank, kapitalistisch 

schoonheidsideaal als onderdeel van de constructie van een globaal-

kapitalilistische vrouwelijkheid (die van "corporate girls"). Daarbij wordt het 

uiterlijke, het imago benadrukt ten koste van het innerlijke. 

Het "Hollywood-naakt" omvat een diepgaande omkering der waarden. Normaal 

gezien zijn afbeeldingen - beelden, poppen, robotten - een benadering van het 

menselijk lichaam. In de mode van het haarloze ideaal, trachten mensen echter in 

omgekeerde zin hun uiterlijk af te stemmen op de vormen van de afbeeldingen, die 

in vele gevallen louter computer-gegenereerd zijn. Als er al één ideaal haarloos 

Hollywood-naakt bestaat, dan is het wel de Barbie-pop, die een na te streven 

voorbeeld geworden is voor reële, levende vrouwen. 

Deze obsessie met artificiële ideaalbeelden geeft aanleiding tot verregaande 

onverdraagzaamheid, zoals in volgende anecdote. Tijdens de Zweedse preselecties 

voor Eurosong-2012 wuifde één vrouwelijke fan in het omvangrijke publiek, naar 

haar idool, de uitverkorene "Loreen". De camera had de menigte in een flits 

gepasseerd, en als dusdanig ongewild de ongeschoren oksels van deze ene fan 

onthuld. Een Facebook-freak had het filmpje gedownload, dit kortstondige beeld 

eruit gehaald en wereldkundig gemaakt. Gevolg: deze foto, waarop de vrouw 

duidelijk herkenbaar was, "ging viraal", en de dame werd door heel Zweden door de 

mangel gehaald als "Zwedens meest beroemde ongeschoren oksel". De vrouw werd 

zelfs door de media geïdentificeerd als "Ehrin", "een 32-jarige bibliothecaris uit 

Ludvika". Die trok er zich niet veel van aan, "Maar", zei ze er wel bij, "mocht ik 16 

zijn ipv 32, zou het wel gevoeliger liggen". Ze zette even de dingen recht: 

"Ik kan niet geloven dat een klein stukje haar bij een vrouw zulk een grote zaak is, 

in het bijzonder omdat het vorige week Internationale Vrouwen Dag was." 

We hebben nogal de gewoonte om te spreken over "Het Vrije Westen", als 

tegenstelling tot andere landen of streken, maar hier blijkt duidelijk dat de 

Westerse samenlevingen niet minder onverdraagzaam zijn dan de andere, maar dat 

zij daarentegen even intolerant zijn, weze het op een andere, meer onzichtbare 

manier.  In dit geval, is het een onverdraagzaamheid die iedereen treft, ook wie 

zichzelf "feministisch" noemt. 
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Dan toch protest 

Het is niet zo dat er helemaal geen reacties bestaan tegen het haarloos Hollywood-

naakt. Zo was er Julia Roberts die toevallig gespot werd met ongeschoren oksels 

(stel je voor!). Ondertussen zijn er nogal celebreties die actie voeren voor het 

behoud van okselhaar, of tegen het dwangmatig wegscheren ervan. Je vindt er 

namen als Madonna, Miley Cyrus, Scout Willis en misschien zelfs Michelle Obama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maar niet alleen enkele celebrities uiten hun protest. Zo 

nam in China Xiao Yue, een 26-jarige advocate en 

mensenrechtenactiviste, het initiatief tot een okselhaar-

competitie met selfies.  

In Canada zette de schrijfster Meredith Dault een Blog op 

met als titel : "The Last Triangle: Sex, Money and the 

Politics of Pubic Hair". Later bundelde ze de reacties van 

haar lezers, geordend als een uitvoerige analyse,  in een 

studie onder dezelfde naam. Aan de staatsuniversiteit van 

Arizona voerde professor Breanne Fahs een experimenteel 

onderzoek naar reacties op vrouwelijk lichaamshaar, met 
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onthutsende resultaten: de meeste vrouwen bleken hun lichaamshaar ronduit 

walgelijk te vinden. 

 Emily Gibson, een Amerikaanse huisartse, publiceerde een artikel onder de titel 

"Pubic Hair has a job to do – stop shaving and leave it alone", waarin ze wijst op de 

mogelijke medische complicaties van ontharingstechnieken. Het stuk veroorzaakte 

een rel, waarbij ze door collega's tegelijk bijgetreden als afgevallen werd. Die 

vonden dat er inderdaad "niets mis was met schaamhaar", dat er eveneens 

inderdaad een risico is op complicaties bij het ontharen, maar dat die "te 

vermijden zijn mits de nodige voorzorgen te nemen". Bovendien, stellen deze 

dokters, vertellen hun patiënten hen dat ze betere seks hebben dankzij hun naakte 

poes, en dat is toch niet slecht… . Hoe dan ook, bestaat er een nieuwe medische 

term, nl.  "Scheerongeluk". 

Dichter bij huis, bracht de 28-jarige BBC-journaliste Bidisha, één  van de 

toonaangevende feministes van Groot-Brittannië,  een bijzonder vlot geschreven 

opiniestuk met als titel: "Pubic hair removal: The naked truth". Eveneens in Groot-

Brittannië veroorzaakte de Ierse Emer O'Toole een storm met wat begon als een 

gender-experiment, nl. door 18 maanden (!) het scheermes te laten liggen. In de 

conservatieve pers sprak men over "Vrouwen die weigeren zich te scheren" 

("Women who refuse to shave"), het klinkt bijna als het weigeren van legerdienst, 

of als de burgerlijke ongehoorzaamheid van Mohandas Gandhi of Martin-Luther 

King. Volgens de progressieve krant "The Guradian" is okselhaar het meest 

subversieve onderwerp van 2015… . 

De actie van Emer O'Toole was vehelderend. Emer, 28 jaar oud,  geeft les  aan een 

universiteit voor Iers-Canadese studies. Ze is 

vooral bezig met uitvoerende kunsten, maar 

gender boeit haar erg. Zo experimenteerde 

ze reeds als tiener door zich te kleden als 

een man. In een boek, vele interviews, 

voordrachten  en opiniestukken bracht ze 

haar standpunt naar voor, evenals tijdens  

een 10 minuten durend interview in een 

ochtendprogramma op televisie. 

Feministen reageerden vrij positief op haar statement, mannelijke reacties bleven 

vrijwel uit - met uitzondeting van die van enkele "right-wing-wierdo's" - en de 

vrouwelijk-conservatieve pers spuwde gif.  

Een Julie Burchill in "The Spectator" noemde haar een vreugdeloze zeurkous 

("joyless bore"), raadde aan Emer's boek ("Girls Will be Girls") nooit te kopen of te 

lezen, maar des te meer wel het boek van haar "heldin" Caitlin Moran "How to Be a 

Woman" (blijkbaar dé handleiding voor elke vrouw die niet weet hoe ze zich moet 

gedragen).  



 
9 

Bij ene Amanda Platell in "The Daily Mail" sloegen alle stoppen door. Een kleine 

bloemlezing uit haar reacties: 

- Ongetemd lichaamshaar is de afgrond; 

- Haar onderarm-baarden zouden Osama bin Laden trots gemaakt hebben; 

- Toen ik haar zag, dacht ik dat mijn ontbijt er terug zou uitkomen; 

- 80 % van de kijkers vond dit even walgelijk als ik; 

- Wat vind ik van mijn lichaamshaar? Ik haat het. Wat mij betreft, bevindt 

het enige haar dat een vrouw mag hebben, zich op haar hoofd; 

- Haar is gewoon onvrouwelijk; 

- Emer zegt dat mannen lichaamshaar niet erg vinden. Ik weet niet met welk 

soort mannen zij omgaat; 

- … haar bikinilijn zag eruit als een lang verwaarloosde haag, hilarisch! 

- Lichaamshaar is een duidelijk signaal dat je niet geïnteresserd bent in seks; 

- Ik respecteer de keuze van elke vrouw – zelfs als dat betekent dat ze op de 

nationale TV komt als een gorilla; 

De hier opgesomde voorbeelden van protest, zijn zeker onvolmaakt en 

bekritiseerbaar. Maar open-voor kritiek is niet hetzelfde als onderwerp worden van 

sociale verwerping. Schaamhaar vergelijken met het (al evenzeer Braziliaans ?) 

regenwoud of een ondoordringbare jungle, het hoort eveneens bij het standaard 

haat-arsenaal. Ontharen heet dan "deforestation".  

Al bij al zijn deze voorbeelden wel revelerend. De conservatieve anti-haar haat, 

blijkt immers over veel meer te gaan dan over louter "vrouwelijkheid". Het is een 

standpunt tegen zelfstandigheid ("ongetemd"), tegen de Islam, tegen de Natuur 

(haar is een "evolutionair overblijfsel"), tegen "een bepaald soort mannen", tegen 

een bepaalde generatie (de "Seventies"), tegen vrijheid (scheren is er om het 

lichaam te disciplineren, te onderwerpen), tegen controleverlies,   en het 

vergelijkt normale vruchtbare vrouwen met apen. Tja, de racistische woordenschat   

uit dezelfde bron is hiervan niet echt verschillend. "Hoogtepunt" in haar betoog 

vond ik wel de anecdote over 80-jarige vrouw die zich wekelijks Braziliaans laat 

waxen, voor het geval ze iemand zou kunnen versieren.  

Zou, in tegenstelling tot wat deze Amanda beweert, het Hollywood-naakt niet 

eerder het uniform zijn van dames, wanhopig op zoek naar seks en wat aandacht ?  

En welk soort seks? De selfie-campagne in China kreeg de steun van een jonge 

cartoonist, Yang Yi. Hij tekende een meisje waarbij onder de oksels een bos 

bloemen bloeide. Hij zegt: "Lichaamshaar vertegenwoordigt seksuele 

volwassenheid" ("Having body hair represents sexual maturity").  
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Nog andere commentatoren wijzen erop dat de mensen afgebeeld in "The Joy of 

Sex" van Alex Comfort - hét erotisch handboek uit het begin van de jaren zeventig 

en al talloze keren herdrukt en bewerkt tot op vandaag - uitdrukkelijk  wel 

schaamhaar hebben. Je leest er zelfs het zinnetje bij zo'n afbeelding: 

"SCHAAMHAAR. De meeste minnaars zien het als een accesoire, geen sta-in-de-weg 

die moet worden weggeschoren".  

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de aanhangers van de haarloosheid  gaat het echter niet (meer) om de "Joy of 

Sex", voor hen gaat het om Hot-sex of Super-sex, met - als abstractie 

geformuleerde -  "romantische partners",  in een heel nadrukkelijk meervoud (itt bv 

vriend(in) of echtgeno(o)te). Het lijkt wel of  seks herleid werd tot een soort 

competitiesport, waarin  niet de vreugde of het genot, maar de seksuele "prestatie" 

centraal staat. Het verschil in woordgebruik tussen "Joy" enerzijds en "Fun" 

anderzijds, lijkt me daarom ook niet toevallig. Was de Kama Sutra niet een 

handleiding voor het seksuele genot en zelfs voor een spirituele beleving binnen 

een vaste relatie ?   

 

De rol van de moeders 

Wat bijzonder opvalt in het interview met Emer O'Toole, is de observatie dat het 

waxen als maar jonger begint. Moeders brengen hun 11-jarige dochters naar wax-

salons, om vanaf het begin elk pril schaam- of okselhaar definitief te verwijderen. 

Verschillende artikels die ik las, melden dat wanneer meisjes zich beginnen te 

scheren, meestal onder druk van hun leeftijdsgenoten, ze een gewillige handlanger 

vinden in hun moeder. Van alle gender-geïnspireerde verminkingen, is 

waarschijnlijk vrouwenbesnijdenis de ergste, maar, waar de gewoonte nog bestaat, 

zijn het de moeders die hun dochters besnijden, niet de vaders. Bij "ultimate-

make-over" programma's zijn het eveneens de moeders die hun dochters op het 

goede pad willen brengen door hen "vrouwelijker" te laten maken door een 

"expert". 
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Wie wil er de puberende dochter zijn van een 

"vrouw" als de hoger genoemde Amanda Platell, en 

te horen krijgen dat je baarden hebt onder je 

armen, een ondoordringbare jungle daar beneden, 

en eruit ziet als een gorilla ? Zou je van een moeder 

niet eerder verwachten dat ze haar dochter 

liefdevol troost en gerust stelt, haar vertelt  dat ze 

perfect is zoals ze is, van nature ? 

En de zonen, hoe staan die ervoor ? Ondertussen 

bestaat er immers ook een trend naar haarloos 

naakt voor mannen. Bij jongeren tussen 18 en 24 

zouden evenveel jongens als meisjes zich 

(helemaal) scheren, al blijft het voorlopig bij 

jongens meer een keuze dan een plicht.  

Maar niets is simpel. Naast de moeders die hun dochters aanmoedigen of dwingen 

om zich te scheren, zijn er ook de moeders die het kordaat ontraden. Niet gebaat: 

de druk van leeftijdsgenoten is dermate sterk, dat de jongeren er dan maar aan 

beginnen op "eigen" initiatief, dwz uit angst voor sociale verwerping. Zulks bleek 

ook uit de studie van Meredith Dault. Eén lezeres van haar Blog "The Last Triangle" 

vertelde: 

"Je kan het intellectualiseren zo veel je wil. We kunnen er elke cultuur-theorie bij 

halen, maar als de douche-tijd daar is, haal ik het eraf" 

Een jongen, die zijn vriendin een tijdje niet meer gezien had, vertelde er: 

"Ze kwam vorige week thuis, en ik was VERBIJSTERD om te zien dat ze zich 

volkomen kaal geschoren had! Ze had zoiets tevoren nog nooit gedaan – wanneer ik 

haar vroeg wat haar bezielde om zulks te doen, zei ze dat dit verwacht wordt, en 

dat als je seksueel actief bent, je haarloos moet zijn… . Ze ziet eruit als een 

geplukte kip, ik vind dit vernederend omdat ze het niet echt wil, maar eerder 

vindt dat ze het moet. Ze vertelde dat ze ook dacht aan een tattoo. Ik kan maar 

niet geloven dat volgroeide vrouwen dit zichzelf  aandoen." 

In het zoeken naar een verklaring, valt de parallel met de trend naar extreme 

finess bijzonder op. In "The Triathlon Generation: why are we so obsessed with 

extreme exercise?" tracht Radhika Sanghani die vraag te beantwoorden. Met de 

toegenomen wedijver in de huidige kapitalistische samenleving en "corprate girl" in 

gedachten, hoeft het niet te verwonderen dat ze controle-verlies als eerste 

oorzaak noemt. De discipline nodig voor het beoefenen van extreme fitness maakt 

het mogelijk om een verloren gevoel van zelfcontrole terug te winnen. Diezelfde 

reden las ik ook ivm het haarloos Hollywood-naakt: in het bijzonder schaamhaar 

scheren maakt iemand meer "baas over zichzelf", en die herwonnen zelfcontrole 
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moet een verloren eigenwaarde compenseren. Die "herwonnen zelfcontrole" is 

echter nep, want ze is niet meer dan gevolg geven aan een Mode-gebod. 

Als andere redenen voor extreme-fitness-training vermeldt ze zelfbestraffing en 

pronken op Facebook. Uit eigen ervaring vertelt ze voortdurend aangespoord te 

worden om de trend te vervoegen, dwz ook in dit geval is er sociale druk en ervaart 

men dus evenzeer een bedreiging met sociale verwerping als men zich niet 

conformeert. Voor de moeders, en voor al wie opvoedingsverantwoordelijkheid 

draagt, ligt daarin misschien ook het antwoord: op een creatieve manier werken 

aan een gezonde eigenwaarde, is misschien al genoeg om weerbaar te worden 

tegen de druk van de peer-groep. Louter "weigeren zich te conformeren", is niet 

echt het antwoord. Zelfbeschikking (leren) opeisen en het (leren) respecteren 

ervan bij anderen, en het innerlijke benadrukken, lijkt me het betere antwoord. 

 

"The Bigger Picture" 

Breanne Fahs vertelt in haar studie dat sommige collega's haar vragen of feministen 

niets beters te doen hebben dan zich bezig te houden met het wel en wee van 

schaamhaar. Het is geen triviaal onderwerp, antwoordt ze dan. 

Het debat gaat immers over veel meer dan "to shave or not to shave". De 

onderliggende thematiek is die van dwang en onverdraagzaamheid, stilzwijgend 

aanvaard conformisme, het uitsluiten van mensen omdat hun lichaam om één of 

andere reden "walgelijk" zou zijn. In het bijzonder, zegt ze, krijgen vrouwen in het 

hedendaagse Westen, de boodschap mee dat ze niet goed genoeg zijn zoals ze zijn. 

Die zelf-haat wordt onzichtbaar, druppel per druppel, door de schoonheidsindustrie 

in de geest van steeds jongere meisjes aangebracht, ten einde daarna de nodige 

producten te kunnen verkopen. De milieukost is enorm, het is een "miljarden-

business". Dit is een feministisch onderwerp. 

De kostprijs is dan ook niet niks. Naargelang de 

gebruikte methode kost scheren tussen 10000 en 

25000 euro op een leven. Wie zich scheert loopt 

het risico op kwetsuren, en op medische 

complicaties. Het is, in het geval van waxen, 

bijzonder pijnlijk. Men besteedt er uren tijd aan. 

Dit alles om bij een wereld te horen die alleen oog 

heeft voor uiterlijk vertoon, waar beslissingen in 

hoofdzaak genomen worden door voor- en nadelen, winst en verlies,  tegenover 

elkaar af te wegen, een wereld waarin mensen uitgesloten worden als ze niet 

"proper en leuk" zijn, verwoord als  "saai zijn en stinken". 

Emer O'Toole stelde in haar interview de duidelijke vraag: "Waar ligt de grens ?" 

("Where does it stop ?"). Niemand wil een verbod op scheren, maar scheren kan 
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geen norm zijn waarop mensen afgerekend worden. "Trend" op zich, heeft al een 

conformistische, ontmenselijkende betekenis als het woord bedoeld is als iets dat 

je niet naast je neer kan leggen.   

De bredere inzet van dit debat gaat over (zelf-)aanvaarding,  verdraagzaamheid en 

(zelf-)respect, en, zoals reeds vermeld, over het recht op zelfbeschikking. Het gaat 

om mensen die zich voor een dilemma geplaatst zien tussen de zorg voor hun 

lichaam enerzijds en de eisen van een toevallige mode anderzijds. Wat het 

"hoofddoek-dilemma" is voor moslimmeisjes, is het "haarloos Hollywood-naakt-

dilemma" voor Westerse meisjes. In sommige gevallen is een diepe innerlijke 

ontreddering ervan het gevolg. Moslimmeisjes zonder hoofddoek worden soms 

uitgescholden voor "Hoer". Westerse meisjes "die zich niet scheren" worden het 

voor "Gorilla". Het gaat om dezelfde onverdraagzaamheid, die zich anders en meer 

stilzwijgend presenteert. Het thema is dus niet alleen een feministische, maar 

eveneens een humanistische in-vraagstelling. 

Wie zich toelegt op de ontwikkeling van Vredescultuur, weet dat iemands relatie 

tot zichzelf en zijn relatie tot de wereld en de mensen gelijk van aard is. Zelf-haat 

vertaalt zich als haat voor het andere, zelfrespect gaat samen met respect voor de 

medemens. Opvallend is ook de gelijklopende rethoriek over lichaamshaar en 

ecologische onderwerpen. Daarom lijkt het ook vanzelfsprekend te zoeken naar 

lichamelijke vormen van zelf-expressie waarmee men zichzelf niet schaadt. 

 

Natuurlijk naakt 

De eerste stap op zoek naar natuurlijke 

schoonheid, is dan ook het vinden van een 

alternatief voor het haarloos Hollywood-

naakt. We kunnen beginnen met ons af te 

vragen wat het niet is, want googelen met 

"natural beauty" of "natural nude" levert 

bizarre resultaten.  

Dat plastische chirurgie om het lichaam te 

veranderen en aan te passen aan allerlei 

schoonheidsnormen, hier niet bij horen, lijkt 

evident. Maar onder de noemer "natuurlijk 

mooi" ontdek je allerlei cosmetica, die de 

indruk wekken van een natuurlijke huid. 

"Natuurlijk mooi" kan ook synoniem zijn voor 

allerlei drankjes en middeltjes "van 

natuurlijke oorsprong". De term "natuurlijke 

schoonheid" verwijst soms louter naar 

iemand "die van nature mooi is".  Of het 
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verwijst naar ongekleed aanwezig zijn in een natuurlijke omgeving, "in het groen", 

op het strand. Haarloos-naakt tussen de bomen op de oever van een meer, zou dan 

ook "natuurlijk naakt" zijn, dwz  "natuurlijk naakt" wordt zelfs door sommigen 

gebruikt als een ander woord voor bijzonder soort naturisme, dat van "smoothies". 

Met natuurlijke naaktheid bedoel ik integendeel het lichaam van iemand die de 

integriteit ervan respecteert, die de natuurlijke aspecten van zijn lichaam 

aanvaardt. Dit "natuurlijk naakt" kan net zo mooi - of beter: mooier - zijn dan het 

lichaam van iemand die zich spiegelt aan de vormen van een computeranimatie, 

een  plastic pop, een marmeren beeld, of een robot. Schoonheid hangt af van hoe 

men geboren is, maar het hangt eveneens af van hoe men zich verzorgt, zichzelf 

ontplooit, en vooral, hoe van men zich voelt. Menselijke schoonheid is niet beperkt 

tot uiterlijk vertoon. 

 

Innerlijke schoonheid 

Aantrekkelijkheid heeft volgens de onderzoeksresultaten van de "seksuele selectie" 

verschillende dimensies. De eerste is de louter lichamelijke aantrekkelijkheid, 

maar die hangt, zoals gezegd, niet alleen af van de genetica. In het algemeen is 

het de expressie van lichamelijke en psychische gezondheid die iemand 

aantrekkelijk maakt. Die maakt iemand immers tot een "catch". 

Zelfrespect, een zorgvuldig en consistent opgebouwde eigenwaarde of 

zelfvertrouwen, is daarom een belangrijke component van schoonheid. Zich mooi 

maken is een menselijke behoefte, zich verminken niet.  

 

Er bestaan zo vele diverse middelen waarmee iemand zichzelf kan opmaken,  

versieren en uitdrukken tegenover de andere: de kledij, het kapsel, juwelen, en zo 

veel meer, zonder zichzelf te kwetsen. Hoe kan men zelfrespect uitstralen, als men 

het eigen lichaam verminkt en mishandelt? Hoe kan een indringend-bewerkt 

lichaam er gezond uitzien?  
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Opmaak-zonder-zelfverminking is best mogelijk, zoals de voorbeelden  in deze 

foto's van Rachel Weisz, Brooke Shields en Frida Kahlo, of de verdere, willekeurig 

gekozen foto's: 

 

 

In hoeverre "opmaak-zonder-zelfverminking" zelfs "opmaak-zonder-zelfvergiftiging" 

is, blijkt uit studies over de effecten van haar-relaxers en huid-blekers voor zwarte 

dames. Zwarte vrouwen krijgen immers niet alleen de boodschap mee dat ze niet 

goed genoeg zijn zoals ze zijn als vrouw, maar vooral als zwarte vrouw. De 

natuurlijke zwarte huidtint en gekruld haar worden gezien als de look van een 

boerin, en daar wil geen "rijke man" mee trouwen. De gebruikte producten zijn 

echter kankerverwekkend en kunnen steriliteit veroorzaken. In de States laten 

zwarte vrouwen om carierre-redenen hun haar bewerken, zoals bv nogmaals 

Michelle Obama.  

In Nigeria, Ghana en andere Afrikaanse 

landen kwamen ondertussen verschillende 

campagnes op gang, waaronder de "Go 
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Natural",  "Say no to skin bleaching" en uiteraard de meer bekende "Black is 

beautiful". Om maar te zeggen hoe moeilijk het ligt: verschillende modellen van 

de "Go Natural" hebben hun kapsel natuurlijk, maar hun wenkbrauwen bewerkt, en 

okselhaar geschoren. 

Men hoeft zich echter niet op te maken om mooi te zijn. De louter lichamelijke 

verschijning wordt in sterke mate bepaald door onze levensstijl, naast de "looks" 

die we van geboorte meekregen. Ons lichaam toont hoe we leven. Als we gezond 

leven, dan zullen we dit ook belichamen.  

Naast de puur visuele en statische eigenschappen, is ook de motorische coördinatie 

een element van schoonheid. Hoe harmonischer we bewegen, hoe aantrekkelijker 

we worden.  

De ervaring van louter lichamelijke schoonheid is zeker niet zonder belang, maar, 

last but not least, nog belangrijker dan dit alles blijkt het karakter, de morele 

positie in de wereld.  

De evolutie-psycholoog Geoffrey Miller vond op basis van wereldwijde en 

transculturele onderzoeken volgende eigenschappen die maken dat men iemand  

ziet zitten als partner: vriendelijkheid, intelligentie, een boeiende 

persoonlijkheid, aanpassingsvermogen, creativiteit, trouw en (ja, toch ook…) 

lichamelijke schoonheid.  

Eigenschappen die evenwicht in een relatie kunnen brengen bleken zeer gegeerd: 

vriendelijkheid, empathie, zachtheid, eerlijkheid en heldhaftigheid. 

Vriendelijkheid enerzijds, zorgvuldigheid anderzijds blijken doorslaggevend.  

Het is maar een onderzoek, maar het toont wel aan dat aantrekkelijkheid, vooral 

voor lange termijn relaties, niet draait om uiterlijkheden. Puur lichamelijke 

aantrekkelijkheid blijkt meer iets voor wie op zoek is naar een one-night-stand. Die 

bedenking is niet zonder belang om het "Hollywood-naakt" te begrijpen. De paradox 

hier, is dat hoe meer men zichzelf verminkt, hoe meer morele integriteit men 

verliest, en dus hoe onaantrekkelijker men wordt. De schoonheidsindustrie creëert 

in sommige gevallen (moreel) lelijke mensen, hoe absurder kan het zijn? 

In een Nieuwsbrief nr 6 (juni 2013) vertelde ik over het inzicht  van Mencius over 

het transparante lichaam. Bijna als een lamp, waar het innerlijke licht door het 

omhulsel schijnt, zo schijnt iemands geest door zijn lichaam. Wanneer we die 

verschijning van het innerlijke als mooi ervaren, dan is die mens voor ons 

aantrekkelijk. 

Natuurlijke schoonheid wil ik dan ook graag omschrijven als een innerlijke 

schoonheid die zich toont door een natuurlijk naakt, gekleed, versierd, of 

opgemaakt met middelen die de mens (in zijn geheel) niet beschadigen, en aldus 

de lichamelijke integriteit respecteren. In zelfzorg, het cultiveren van een gezonde 
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eigenwaarde , in aanvaarding van en verdraagzaamheid voor de medemensen 

liggen belangrijke elementen van natuurlijke schoonheid. In "Venus Embrace" zal je 

die niet vinden, integendeel. In de huidige samenleving vraagt natuurlijke 

schoonheid eerst een diepgaand genezingssproces om de bestaande wonden te 

helen. 

In hoeverre feministen zelf onderling over 

natuurlijkheid met elkaar in knoei zitten, toont zich in 

de tegenstelling tussen dames die trots meedoen aan 

de "Go Topless Day", deelnemen aan de "Free The 

Nipple" campagne, of die "Go Natural" willen 

promoten, en  andere, bijzonder weldenkende dames, 

die over "seksisme" klagen bij elke ontblote borst die 

ze zien in de media. Zo was er in Zweden de actie - 

van een schoenmerk - die uitdrukkelijk feministisch bedoeld was, maar die door de 

Zweedse  Vrouwenraad als seksistisch werd geblokkeerd… . De inspiratie voor de 

beeldvorming hadden de initiatiefnemers gevonden bij een kunstfoto uit 1980 van 

de bekende mode-fotograaf Helmut Newton.  

Het Zweeds parlement verwijderde in 

december 2013 op vraag van zijn 

(vrouwelijke) voorzitter, een 300-jaar 

oud schilderij van de Romeinse godin 

Juno, omdat het "aanstootgevend was 

voor feministen en moslims" (is 

feminisme nu ook al een godsdienst ?) 

"Ik kijk er al dertig jaar op, en genoeg is genoeg" zei de voorzitster Susanne 

Eberstein. 

Niet alleen "erotiek en seksisme" maar ook  het thema "to shave or not to shave" is 

een bron van grote onenigheid binnen het feminisme . Het gaat echter niet alleen 

om keuzevrijheid, maar des te meer om oprechtheid (dwz het gaat niet alleen om 

wie het kiest, maar ook over wat er gekozen wordt), zoals Hadley Freeman schreef 

in "The Guardian": 

"Feminisme gaat over keuzevrijheid, maar het gaat ook over het behoorlijk 

behandelen van vrouwen, en één vrouw die je zeker behoorlijk moet behandelen, 

ben je zelf, en een heel belangrijk deel daarvan, is oprecht zijn met jezelf." 

Opvallend genoeg komt dit overeen met de ideeën van Mencius over de goedheid 

van de menselijke natuur. Voor hem bevat die vier beginselen, die de kiemen zijn 

van menselijkheid, rechtschapenheid, hoffelijkheid en wijsheid. Authenticiteit, 

dwz zich contact stellen met de eigen innerlijke menselijke natuur,  is voor hem 

een centrale waarde, o.m. omdat zonder oprechtheid de andere waarden 

vruchteloos worden.  
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Oprechtheid en authenticiteit maken je niet alleen goed, ze maken je ook mooi. 

Natuurlijke schoonheid is vooral een "moral beauty", en het is een schoonheid die 

gecultiveerd kan worden door alle mensen, ongeacht hun gender. 
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