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Voorwoord 

Schoonheid heeft me altijd al geïntrigeerd. Wat maakt het zo’n begerenswaardig goed? 

De praktijken die door deze begeerte ontketend worden zijn merkwaardig en boeiend. 

De mens zet uiterlijke schoonheid op een piëdestal en zo verwordt het iets 

onafhankelijk. Echter wanneer we iets valideren als ‘schoon’ dan schuilt daar meer 

achter dan enkel dat oordeel. Zo creëren representaties van vrouwelijke schoonheid 

nefaste bijwerkingen. Daardoor bestaat er een wisselwerking tussen die representaties 

en het individu, er bestaat namelijk opstand tegen zo’n representaties. Vandaag zien we 

bijvoorbeeld in de media initiatieven die de validatie dichter willen brengen bij de mens, 

ze presenteren een realistischere uiterlijke schoonheid. Deze pogen de definitie van 

vrouwelijke schoonheid democratischer te maken en pretenderen een oplossing te zijn 

op de nefaste bijwerkingen van een hegemonisch schoonheidsideaal. 

Binnen deze masterproef tracht ik de opstand tegen het hegemonische ideaal en de 

praktijkgevallen die daaruit volgen te analyseren opdat deze emanciperende ijver 

geoptimaliseerd kan worden. Een recent inzicht dat mijn ego wel streelde was dat ik dit 

onderzoek stiekem, en eigenlijk zelfs verwaand, kan klasseren binnen het 

verlichtingsdenken; een kritische analyse van een tegencultuur opdat laatste in de 

toekomst alleen maar betere tijden tegemoet kan gaan, zonder deze keer verloren te 

gaan in de massa of in het kader dat het net poogt tegen te gaan. Dit inzicht was 

natuurlijk meer een beweegreden dan een waarheid! 

Verscheidene mensen hebben geholpen aan de afwerking van deze masterproef. Ik 

bedank hen ten zeerste voor de steun, inzet en motivatie. 

Allereerst wil ik mijn promotor, Tom Claes bedanken voor de overtuiging dat ik aan een 

interessante onderzoeksvraag ging beginnen. Dit gaf me meer vertrouwen in mijn opzet 

deze thesis tot een goed einde te brengen, in de hoop iets bij te dragen aan de “tegen-

schoonheids-cultuur”. Het ideale thema, en bijgevolg onderzoeksvraag, zoeken was iets 

waar ik lang mee gesukkeld heb. Claes zette me direct op het juiste pad door aan te 

geven binnen welke theoretische kaders ik de analyse moest plaatsen. 

Mijn vader en mijn partner Jan bedank ik ten zeerste voor hun relativeringsvermogen en 

kalmte, twee zaken die ik veel nodig heb gehad de voorbije schooljaren. Hun 
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verbeterwerk en hulp bij de lay-out hebben de verfijning van deze masterproef 

bewerkstelligd. Mijn schoonfamilie bedank ik voor hun genegenheid en gastvrijheid, 

waardoor ik in de ideale omstandigheden kon studeren en schrijven. Deborah, mijn 

hartsvriendin heeft me op tijd en stond voorzien van een ludieke geest. 
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1.Inleiding 

Jaren geleden wekte een artikel over kunstfotograaf Jan Saudek m’n interesse in 

natuurlijke schoonheid. Ik zag in zijn foto’s ‘echte’ vrouwen, ‘echte lichamen’ met een 

verhaal, geschiedenis. De schoonheden in de media droegen volgens mij geen 

geschiedenis, het waren on-geleefde lichamen. Het laatste jaar secundair onderwijs 

voltooide na een geïntegreerde proef (een theoretisch onderzoek en een daaruit 

voortvloeiend creatief werk). Saudek en de vroege erotische foto’s waren het object van 

mijn werkstuk. Saudek creëert o.a. naaktfoto’s met modellen in allerlei gestaltes, die 

foto’s bewerkt hij dan tot ze 19
e
-eeuws aandoen (zelfs het jaartal onderaan de foto past 

hij aan). Het inspireerde me om zelf lichamen te portretteren met m’n analoge camera, 

enerzijds geënsceneerd en anderzijds heel ‘natuurlijk’. ‘1000 Nudes. A History of Erotic 

Photography from 1839-1939’ (Uwe Scheid, Michael Koetzle, 1995) was daarbij 

dagelijkse ‘literatuur’. 

Nu, enkele jaren later, zit ik in hetzelfde schuitje, namelijk een masterproef voorleggen. 

Ik moest dus iets zoeken waar ik maanden met plezier aan kon werken. Na verscheidene 

thema’s kwam ik terug op m’n oude interesse: uiterlijke schoonheid. Het is een thema 

dat me enorm intrigeert. Ik vind het nl. fascinerend hoe attributen, kledij, belichting, 

pose of make-up iemand(s) schoonheid kunnen geven of benadrukken. Via het internet 

ben ik dan beginnen brainstormen rond de termen schoonheidsideaal, perfectie, 

schoonheids-consumptie, schoonheidsindustrie, natural beauty …enz. Ettelijke titels 

van academisch schrijven rapporteren een problematische relatie tussen vrouwen en 

schoonheid. ‘Realistische schoonheid’ ontpopt zich als een antwoord hierop. Laatste 

zou een haalbaardere schoonheid propageren, één die dichter staat bij het reële uiterlijk 

van vrouwen. 

Direct ontstond bij mij de intuïtie dat het verhaal van realistische schoonheid niet per se 

zo rooskleurig hoeft te zijn: misschien wordt dit concept aangewend ter bedenkelijker 

doelen? Immers, het  discours van realistische schoonheid spreekt een breder publiek 

aan, het ideaal is haalbaar(der) geworden en appelleert dus meer vrouwen tot occupatie 

met schoonheid: don’t quit the game, we’ve changed the rules. Het maakt van voorheen 

uitgesloten vrouwen spelers binnen die cultuur. Het concept levert zo verdacht veel 

voordelen op voor de schoonheidsindustrie en misschien is het zelfs alleen daarom van 
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de grond gekomen. Deze masterproef onderzoekt het emanciperend, transformerend 

potentiëel van realistische schoonheid in de populaire cultuur. 

Zonder het concept ‘realistische schoonheid’ voorbarig weg te werpen wil ik het in deze 

masterproef aan een kritische studie onderwerpen. Om zo de valkuilen ervan te 

onderkennen en te vermijden dat deze in de weg staan van een waarlijk ‘realistische 

schoonheid’-discours, uitgezuiverd van economische belangen. Dit onderzoek bestaat 

uit vier luiken: 1) een conceptueel luik, 2) kritische perspectieven, 3) een analytisch luik 

en 4) een herwaardering van de casussen en de kritische perspectieven: 

1. In het eerste luik wordt het concept ingeleid. Er wordt onderzocht wat wordt 

bedoeld met het concept realistische schoonheid (RS). Het concept gaat schuil onder 

verschillende benamingen en entiteiten en moet dus eerst geduid worden. In deze 

thesis wordt ‘realistische schoonheid’ als koepelterm gebruikt. De betekenis ervan 

circuleert immers rond een vage kern. Er zijn intussen ook RS-initiatieven van start 

gegaan: ‘Dove real beauty’-campagne, ‘RAW-beauty’, ‘Operation Beautiful’, 

‘Beauty Redefined’…etc. Wat voor discours bepleiten deze casussen? Dit eerste 

luik behandeld het conceptuele kader en de ‘vraag-en-aanbod-historie’ van RS, o.a. 

de casussen, en het ontwerpt een (werk)definitie van realistische schoonheid. 

2. Het tweede luik beschrijft de hypotheses van vier feministische academici en de 

cultuurkritische theorie van Adorno. Feministisch schrijven heeft een kritische 

traditie ten opzichte van schoonheidstandaarden doen ontstaan door te wijzen op tal 

van onderdrukkingen (of bevrijdingen) die daarmee gepaard gaan. Dit werd 

bovendien geconceptualiseerd zodat er een academisch dialoog plaats kon vinden. 

Adorno gaat een stapje verder door te waarschuwen dat zelfs zo’n dialoog van zijn 

kritische kracht berooft wordt doordat het ingebed is in een neutraliserend systeem. 

Deze theorieen worden geacht een progressieve kracht te vormen in de invididuele 

verlichting. Ze zijn de theoretische kracht achter het counter-hegemonisch handelen. 

Na de kritische analyse (derde luik) kunnen we hun kritisch potentieel en 

waarheidsgehalte bepalen. 

3. In het derde luik onderwerp ik het concept aan een kritische analyse. In dit luik 

confronteer ik het concept met inzichten uit (al dan niet empirisch) sociologisch, 

psychologisch en economisch onderzoek. Deze analyse legt het transformerend 

potentieel van RS bloot door na te gaan welke diens implicaties of contradicties zijn. 
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4. Het vierde luik herwaardeerd, op basis van die kritische analyse, de casussen en de 

kritische theorieën. De theorie (feminisme en Adorno) en de praktijk (casussen) 

worden geëvalueerd aan de hand van de inzichten uit de kritische analyse. Zo 

kunnen we de waarde van feministisch schrijven en activisme voor emancipatie op 

vlak van schoonheid bepalen. 

Opvallend is dat ‘realistische schoonheid’ als oplossing en tegelijk gevolg van deze hele 

problematiek kan voorgesteld worden. Dit omdat RS net heel dubbel werkt: er wordt 

aan twee einden getrokken en beide kampen kunnen er voordelen uit halen. RS werkt 

dus op schizofrene wijze in de maatschappij in: als een nobel streven en als een 

consumptie-strategie. Maar, op zich is RS helemaal geen slechte zaak. Het vecht 

namelijk tegen de emotionele verloedering ten gevolge van ‘perfecte’ 

schoonheidsidealen, het poogt een reëler mensbeeld te creëren, het sluit aan bij ethische 

idealen, het geeft empowering. Er wordt echter kritiek gegeven op de huidige status van 

RS: deze wordt opportunistisch aangewend en is dus niet waarlijk ‘empowering’ te 

noemen want het baseert zich niet altijd op ethische overtuigingen. Bovendien wordt 

besproken of zelfs een waarlijk RS-discours een negatieve uitwerking kan hebben op de 

eigenwaarde. Natuurlijke schoonheid zou dan zo dicht bij de mens staan dat deze 

dwingender overkomt en meer kwaad dan goed doet. Een schoonheidsideaal dat veraf 

staat (d.i. moeilijker te behalen) zou dan makkelijker af te wenden zijn. Of om de 

woorden van Virginia Woolf om te draaien
1
: It’s far more difficult to murder a reality 

than a phantom. 

De genuanceerde visie dat schoonheid nastreven iets heel menselijks is en in zijn geheel 

niet afgewezen moet worden blijft overeind. Dit streven behoeft wel een ethische 

reflectie omdat de invulling van wat ‘schoonheid’ is ingebed zit in een structuur waar 

één individu geen of amper vat op heeft. Dit onderzoek kan concluderen dat de vraag 

naar realistische schoonheid nog altijd terecht en actueel is. De vraag is nog niet 

‘volmondig’ beantwoord. De maatschappij heeft het concept opgenomen en aangewend, 

maar niet onder de juiste gedaante. Het discours van natuurlijke schoonheid is (en kan 

worden) geëxploiteerd: opportunism in disguise. 

  

                                                 
1
 “It is far more difficult to murder a phantom than a reality”(Woolf, 1931)  
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2.Discours van realistische schoonheid 

2.1 Commotie rond het vrouwelijk schoon 

Het vrouwelijk uiterlijk ondergaat discussie in de populaire cultuur. Er is vraag naar een 

andere, nieuwe, bredere, alternatieve, realistische definitie of neerzetting van wat 

vrouwelijk schoon is. Om aan te tonen wat er leeft
2
 schetsen we het debat aan de hand 

van een zoekopdracht
3
 met Google

4
. Onder de zoekresultaten bevonden zich naast 

online krantenartikelen ook blogs, online magazines, websites en opiniestukken (zie 

bijlage 1). Samen vormen deze een meerstemmig koor dat een alternatieve voorstelling 

van het vrouwelijke uiterlijk oppert. 

Het vrouwelijke uiterlijk zou in een mal van perfectie gegoten worden, een pover en 

bovendien schadend aanbod volgens het ‘meerstemmig koor’ waarvan sprake. Daarom 

is er nood aan een realistische invulling, maar hoe die invulling eruit ziet varieert. In de 

blogosfeer staan onder andere volgende vereisten: make-uploos, natuurlijk, karakter, 

echt, puur, onbewerkt (airbrush-free, geen photoshop), vol, differentiatie, alle 

leeftijden, echte vrouwen, realistisch, ware proporties, gemiddeld, innerlijk. Dat deze 

voor interpretatie vatbaar zijn laat niet weg dat ze een discours, gemakshalve onder de 

koepelterm ‘realistische schoonheid’, uitdrukken. Hierin situeren (online) critici de 

antithese van een naar hun mening malafide schoonheidsstandaard. Het discours bepleit 

een decultivatie
5
 van de onrealistische representatie van vrouwelijke schoonheid. 

 

                                                 
2
 In de internetcultuur. 

3
 Uit de eerste 30 zoekresultaten van volgende zoekopdrachten: ‘natuurlijke schoonheid’, ‘natuurlijke 

schoonheid initiatief’, ‘echte schoonheid vrouw’, ‘real beauty’, ‘real beauty -dove’, ‘natural beauty’, 

‘natural beauty women’, ‘realistic body image’, ‘normal beauty ideal’ en ‘realistic beauty’ werden die 

webpagina’s geselecteerd op basis van hun oppering van een realistische visie op vrouwelijke uiterlijke 

schoonheid.  
4
 Google zoekmachine werkt met een algoritme dat ervoor zorgt dat de zoekresultaten in een logische 

volgorde staan op basis van populariteit, recentheid en relevantie. De eerste 30 artikels zijn dus populaire 

artikels. 
5
 Decultivatie verwijst ook naar de cultivatie-theorie die zegt dat televisie de perceptie van realiteit vorm 

geeft. Het gebruik ervan in de tekst bedoelt het ontdoen van de schepping van onrealistische percepties 

over vrouwelijke schoonheid, in dit geval niet alleen door televisie maar in de gehele beeldcultuur. 
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2.2 Virtuele etnografie 

In wat volgt worden de standpunten van de zoekresultaten besproken. Drie vragen in 

verband met de problematiek worden beantwoord, namelijk waarom is de zogenaamde 

onrealistische beeldvorming een probleem? Wie of wat is de schuldige? Wat is 

realistische schoonheid? Veruit alle artikels behandelden deze zaken, wat volgt kan 

beschouwd worden als een samenvatting van hun opvattingen hieromtrent. Er wordt 

geen wetenschappelijke overzicht geponeerd van wat er online ‘leeft’ omtrent 

realistische schoonheid. Het gaat hier over een momentopname (namelijk  tussen 22 en 

24 april 2014). Elke dag verandert de online wereld, het zoekresultaat is dus amorf. Om 

het betoog onversneden weer te geven is er voor gekozen de fragmenten hier letterlijk te 

plaatsen
6
. Er is gewerkt met een nummersysteem: in de bijlage vindt u de bronnen van 

de citaten per nummer terug. U kan dit stuk overslaan en rechtstreeks “Het betoog 

samengevat” lezen, hierin vindt u de samenvatting van wat google zoekresultaten 

opleverden. 

1. Wat is het probleem? 

 “worden we elke dag geconfronteerd met de mooiste vrouwen ter wereld. Op tv, in 

tijdschriften, op internet”(1,5) 

 “Doordat we zo kritisch zijn voor onszelf strookt het beeld dat we van onszelf hebben vaak 

niet meer met de realiteit”(1,21) 

 “Maar hoe kan een jonge vrouw de schoonheid, zoals de wereld haar deze aanreikt, bereiken 

als deze niet eens realistisch is”(1,23) 

 “interpreting media and finding their own self confidence”(2,4) 

 “Women from around the world spend billions of dollars on numerous invasive and non 

invasive so called beauty treatments, hoping to achieve the current beauty standards”(2,5) 

 “Mr. Hopper explained that standards of beauty have been so ingrained in our consciousness 

that one of his models even pulled out of the project at the last minute because she was 

'grossed-out' by her own body hair”(2,7) 

 “I've always stressed that I like a natural beauty. But I'm wondering if there is such a thing” 

“Is it healthy to depend on makeup to feel comfortable/confident?”(2,22) 

 “Men's perspective on what a "real woman" looks like has become skewed”(2,28) 

 “Ik geef beschaamd toe dat ik ook deel heb genomen van deze waanzin” “We kunnen niet 

tegemoet komen aan de smaak van anderen”(3,7) 

                                                 
6
 Schrijffouten in de geciteerde tekst werden niet gewijzigd 



12 

 

 “We hopen dat het de echte meisjes uit de hele wereld zal helpen hun lichaam beter te 

waarderen”(3,13) 

 “Veel vrouwen gaan niet zonder make-up de deur uit en laten niet graag hun natuurlijke 

schoonheid zien” “Zelfbeeld en de lichaamsbeleving van meisjes en vrouwen positief”(4,5) 

 “Op zich lijkt een selfie iets heel simpels, maar als je wat beter kijkt en nadenkt over 

hoeveel selfies mensen maken en weer deleten of er een filter overheen zetten en veranderen 

alvorens ze er eentje online durven te plaatsen, dan blijkt het maken en publiceren van een 

selfie ineens een stuk ingewikkelder. Ik wilde de echte, eerlijke selfie onderzoeken,” aldus 

Cynthia Wade bij Today's”(4,8) 

 “Girls are extremely critical of their own bodies and how it needs to be changed in order to 

be more "perfect". chasing an unrealistic goal. Girls are hurting themselves in the pursuit of 

beauty”(5,23) 

 “It bothers me that so many others feel ‘less than’”(6,23) 

 “Our customers represent this great demographic and they don't really get to see what girls 

their age really look like”(6,29) 

 “perpetuating this culture of fear, which is the natural result of such a narrow 

standard”(7,24) 

 “The bar for women has been set unrealistically high by the role models people have 

today”(8,30) 

 “unhealthy image”(9,2) 

 “Today, a bodytype that less than 5% of women around the world actually have, is the only 

one we ever see”(9,3) 

2. Wie is de ‘schuldige’?  

 “We moeten stoppen met onszelf onhaalbare idealen op te leggen en verder kijken dan een 

confectiemaat meer of minder. Want waarom kijken wij, als intelligente vrouwen, niet 

verder dan ons spiegelbeeld?”(1,5) 

 “Om jezelf te aanvaarden, moet je ook stoppen om je met anderen te vergelijken”(1,21) 

 “De media presenteert ons een beeld van hoe de ‘perfecte’ vrouw eruit moet zien en hoe zij 

zich hoort te presenteren”(1,23) 

 “her beauty is natural – a commodity that proves more difficult to find with time because we 

live in the world of artificiality – deception (Photoshop), genetically modified food, plastic 

surgeries, etc.”(2,5) 

 “We're hammered with countless images of women with layers of makeup and 

Photoshopped butts”(2,28) 

 “Het is vrij schokkend om te zien dat mannen willen dat vrouwen er prachtig uitzien” 

“discriminerend omdat deze reclames de natuurlijke schoonheid van vrouwen helemaal 

verbloemt”(3,7) 
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 “de druk om er vandaag de dag aantrekkelijk uit te zien groter is dan vroeger”(3,12) 

 “tegen te nauw gedefinieerde opvattingen over schoonheid”(4,5) 

 “The Anti Agency wil met hun oprichting het eenzijdige schoonheidsideaal 

doorbreken”(4,9) 

 “unrealistic goal” “Everywhere we look, there is this "ideal beauty" continuously shoved in 

our faces” “There seems to be a real disconnect between what the public wants to see and 

what the fashion industry thinks they want to see. Fashion keeps force-feeding us these 

unrealistic expectations”(5,23) 

 “striving for the impossible ideal often promoted by the fashion industry”(6,29) 

 “In the physical perfection-crazed world of fashion”(7,24) 

 “The touch-up technician has become an essential part of every photo project” “the role 

models themselves don't even look like their photos” “women must stop this star worship 

and gain back a bit of separation between the woman on the screen and the woman in the 

mirror”(8,30) 

 “sends out a message: to be a princess, you must not only be brave but have a specific, 

unattainable brand of beauty. No deviation from the formula is permitted. From Sleeping 

Beauty's Aurora to Aladdin's Jasmine” “So, when we worry about unrealistic body images 

and the sexualisation of young women, we shouldn't just focus on Miley's twerking: let's 

bring animation up to speed with female-friendly scripts”(9,30) 

3. Wat is realistische schoonheid? 

 “Het is toch belachelijk dat zoveel vrouwen zo ver gaan alleen voor hun uiterlijk?” 

“Vrouwen waarmee wij ons kunnen identificeren” “en ons richten op die geweldige 

kenmerken die ons tot een uniek mens maken (…). Het is tijd dat we ons eigen 

schoonheidsideaal gaan bepalen. Voor mij is echte schoonheid uniek zijn”(1,5) 

 “De tijd dat schoonheid in afmetingen en idealen kon worden omvat, als één of andere 

wiskundige formule, is voorbij. Schoonheid kan je niet definiëren: het is voor iedereen 

anders en we zijn allemaal mooi, elk op onze manier”(1,21) 

 “Het zal gevonden worden wanneer een jonge vrouw dit verlangen overgeeft aan de ‘lover 

of her soul’ en ze het verlangen heeft om Zijn schoonheid te weerspiegelen in elk gebied 

van haar leven” “een vrouw die gehoorzaam is door te zijn zoals Hij haar gemaakt 

heeft”(1,23) 

 “It's almost symbolic of us stripping down and getting raw so that we can talk to one 

another”(2,4) 

 “natural beauties are at the verge of distinction because even those girls that are born 

beautiful are pressured into using various invasive beauty treatments” (2,5) 

 “only to open people's minds to the many varieties of beauty”(2,7) 
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 “the girl who seems confident with herself in the t-shirt and jeans is much more attractive 

than the girl wearing too much makeup, trying too hard by dressing up, etc.”(2,22) 

 “So we've decided to showcase a few lovely ladies who look just as good, if not better, 

when they're in their sweatpants, hair tied and chilling with no makeup on”(2,28) 

 “op normale modellen beroep te doen en Photoshop te laten voor wat het is (…) hun 

uiterlijk vertoont toch meer gelijkenissen met dat van de meeste vrouwen”(3,13) 

 “vrouwen stimuleren hun echte schoonheid aan de wereld te tonen en te vieren dat iedere 

vrouw mooi is”(4,5) 

 “De verscheidenheid in modellen kan echter nog breder bekeken worden. Een Brits 

alternatief modellenbureau, The Anti Agency, neemt modellen namelijk aan vanwege 

persoonlijkheid. Juist de dingen die niet per se in het stereotype ‘slank', ‘mooi' en ‘lang' 

horen, krijgen bij hen de mogelijkheid iets van hun modellencarrière te maken”(4,9) 

 “they don't have to conform to this so-called norm that really isn't the norm at all” “You 

have to make the decision for yourself that you're going to take back your body and not only 

change the way you think about it, but change the way you treat it as well” “girls and 

women want to see females of all shapes and all sizes and all colors (…) skinny and curvy 

and every type of body in between” (5,23) 

 “authentic representation of girls” “‘Time to get real,’ it reads. ‘Time to think real. No 

supermodels. No retouching. Because the real you is sexy’”(6,29) 

 “Liz Sporkin, Executive Editor of PEOPLE says, “PEOPLE's “100 Most Beautiful” 

franchise always looks for new ways to celebrate the different ways beauty can be defined”” 

(7,18) 

 “We firmly believe that the unique features of women – be it crows feet, freckles, or a less-

than-rock-hard body – contribute to their beauty” “Largely what we were trying to do was 

to counteract that by really showing and not telling what it is to be authentically beautiful” 

“offer a more holistic vision for women to – this is what we say Verily does – “celebrate the 

best of who we already are.””(7,24) 

 “It is an alternative -- and far more appropriate -- interpretation of beauty, differing from 

society's mainstream, shallow, airbrushed definition” “regaining your sense of self so that 

you can effortlessly radiate confidence, competence, contentment and charisma. Every one 

of us possesses realistic beauty”(8,2) 

 “Choose realistic role models for various stages of life” “women need to discard their one-

dimensional definition of beauty” (8,30) 

 “We need your help to develop the project and build a collection of photos that will help 

more women see themselves more clearly”(9,1) 

 “a little refresher of what life was like before this kind of thing became the norm” (9,3). 
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De standpunten samengevat 

Een gebrek aan realistische schoonheid vormt, aldus de blogosfeer, een probleem omdat 

het een negatief zelfbeeld, onzelfzekerheid en zelfkritiek creëert, zelfwaardering aantast 

en bovendien resulteert in wanpraktijken naar het eigen wezen toe. Er wordt veel geld 

geïnvesteerd in het uiterlijk, afhankelijkheid van schoonheidsproducten/behandelingen 

wordt gestimuleerd en zelfs gevaarlijke regimes worden ondergaan. Ook mannen vallen 

ten prooi, zij ontwikkelen een verdraaid idee over het vrouwelijke uiterlijk. Een gebrek 

aan een realistische invulling van vrouwelijke schoonheid is dus schadelijk. 

Wie of wat hiervoor verantwoordelijk wordt geacht varieert. Mannen, de media, 

Photoshop (bewerking), mode-industrie, schoonheids-industrie, het individu zelf, de 

definitie van schoonheid, reclame, Disney-films, rolmodellen, magazines, passeren de 

revue, de één vager dan de ander. 

Realistische schoonheid krijgt allerlei invullingen, samengevat zou het gaan om een 

onbewerkte weergave van niet stereotype, velerlei dagdagelijkse vrouwen of modellen 

die meer op het gemiddelde gelijken, weinig tot geen make-up dragen, persoonlijkheid 

uitstralen, imperfecties vertonen, een non-invasief uiterlijk hebben, er van nature en 

gezond uitzien, dus een one-dimensional definition verlatend. Sommige bijdrages 

bepleiten dat het geen definitie behoeft omdat iedere vrouw haar eigen schoonheid zou 

moeten bepalen. De definitie wordt dan vervangen door (strikte) agency. De 

‘schadelijke status-quo’ kan niet worden weggedacht van een definitie van realistische 

schoonheid, die zich hiertegen ontplooit als een counter-beweging. 
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2.3 Academische wereld over onrealistische 

schoonheid 

Niet alleen in de populaire cultuur maar ook in de academische wereld wordt het 

onrealistisch schoonheidsideaal aangeklaagd en gecontrasteerd met een realistischere 

versie. Er bestaan weinig (directe) artikels over ‘realistische schoonheid’. Het concept 

komt wel vaak naar voren in kritiek op het onrealistische ideaal. In de academische 

wereld zien we dus dezelfde partijen tegenover elkaar staan als in de zojuist geschetste 

online omgeving, namelijk realistische schoonheid versus onrealistische schoonheid. 

Hier zal daarom dus deels via deze omweg het concept ‘realistische schoonheid’ geduid 

worden. 

Het schadelijke effect van onrealistische afbeeldingen kan gezien de talrijke 

wetenschappelijke verhandelingen erover (Saltzberg and Chrisler, 2006; Monro and 

Huon, 2005; Reaves et al., 2004; Milkie, 1999) niet makkelijk ontkend worden. In 2000 

schrijft men nog dat “In short, to many observers, the media appear to be unwittingly 

engaged in a campaign to make women feel badly about themselves” (Wilcox and 

Laird, 2000, p. 279), de media zouden dus onbewust dit schadelijke effect genereren. 

Dit zou, aldus Wilcox en Laird, gebeuren via twee processen: identificatie (positief 

effect) of social comparison (meestal negatief effect, gezien het uiterlijke verschil 

tussen waarnemer en model) met wat ‘ze’, de vrouwelijke waarnemer, ziet. Social 

comparison is een belangrijke mediator tussen media en diens schadelijke effecten 

(Tiggemann and McGill, 2004). 

Reaves et al. (2004) wijzen erop dat omdat mensen geloven wat ze zien, de massamedia 

“a responsibility to society to not cause harm” hebben aangezien zij  “key players in a 

participatory society that relies on information for its overall social health” zijn (p. 60). 

Tiggemann and McGill wijzen er ook op dat de massamedia de “single most powerful 

transmitters of sociocultural ideals” zijn gezien hun alomtegenwoordigheid (2004, p. 

24). In een meta-analyse van Groesz et al. (2002) lezen we: “the loudest and most 

aggressive purveyors of images and narratives of ideal slender beauty are the mass 

media” (p. 2). Bovendien stijgt de appearance anxiety (Monro and Huon, 2005), een 

indirect effect van geïdealiseerde afbeeldingen in de media. Deze angst is het resultaat 

van het beschouwen van het eigen uiterlijk “as an object of other people’s gaze” (Monro 
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and Huon, 2005, p. 86). De gaze wordt zelfs versterkt als men ervan uitgaat dat anderen 

het media-ideaal als maatstaf gaan gebruiken bij hun ‘beoordeling’ (Milkie, 1999). 

Volgens Milkie (1999) zijn individuen in staat de media kritisch te benaderen, maar 

kunnen ze desalniettemin een negatieve uitwerking ervaren via reflected appraisal. 

Laatste wijst op de verwachting dat anderen de media wel volgen in hun evaluatie. 

Sung-Yeon Park zegt hetzelfde als ze schrijft over de indirecte sociale druk via de third-

person effect in ‘The influence of presumed media influence on women’s desire to be 

thin’ (2005). Niet ‘navolgen’ of behalen van het ideaal wordt immers wel eens 

gestereotypeerd met aantijgingen als luiheid, onverzorgdheid en self-indulgence 

(Champion and Furnham, 1999, p. 214). Daarentegen wordt een thin-ideal female body 

geassocieerd met succes, wat de negatieve gevoelens rond het onvermogen dit ideaal te 

bereiken zou verklaren (Evans, 2003). 

Deze vermoede media-invloed is dus niet onterecht. Verscheidene studies bevestigen 

bovendien dat de geïdealiseerde afbeeldingen in de media iemands oordeel over modale 

mensen negatief beïnvloedt (Peck and Loken, 2004). Dit alles ondersteunt het 

feministische argument dat vrouwen op die manier elkaars vijand worden en daardoor 

jammerlijk “waste personal resources that could have been spared for self-development” 

(Park, 2005, p. 609). 

Definitie realistische schoonheid in de academische wereld 

De schadelijke impact van onrealistische representatie is dus onmiskenbaar. De 

academische literatuur bespreekt voornamelijk onrealistische of onhaalbare schoonheid. 

Door het gebruik van zo’n termen oppert volgende conclusie zich vanzelf: de oplossing 

ligt in haalbare of realistische schoonheid in de media. Sommige brengen dit alternatief 

ook letterlijk naar voren. Anderen evalueren zelfs het effect van zo’n realistischer 

ideaal. Het merendeel van die academische literatuur brengt het gewicht of gehele body 

shape naar voren als ‘de’ locatie waarin een onrealistisch ideaal aangevochten kan 

worden (Diedrichs and Lee, 2011; Peck and Loken, 2004; Yamamiya et al., 2005; 

Halliwell and Dittmar, 2004). Een perfecte huid, haar, geur, gebit, …etc. van de 

vrouwen in de media worden daarbij over het hoofd gezien. Een ‘echte’ realistische
7
 

                                                 
7
 Elke definitie die voor meerderen spreekt, is onrealistisch in die zin dat ze niet de realistische visie van 

elk individu op zich inhoudt. Een definitie kan hier pas reëel zijn als het deze is van het individu. Het gaat 

hier echter over in hoeverre een culturele, definitie realistisch kan zijn.  
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invulling van het schoonheidsideaal zoals: “Each woman must decide for herself what 

beauty really is and the extent to which she is willing to go to look attractive. Only a 

more diverse view of beauty and a widespread rebellion against fashion extremes will 

save us from further physical and psychological tolls”(Saltzberg and Chrisler, 2006, p. 

12) is zeldzaam.  
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2.4 Inhoudelijke definitie (i.p.v. concrete)  

 Humans may be the only creatures that steadfastly 

 refuse to let nature alone dictate their appearance 

(Reischer and Koo, 2004, p. 297) 

Wat betekent ‘realistische schoonheid’? Er is dus al veel over geschreven en tegelijk 

wordt er, al dan niet impliciet, een invulling van het begrip gehanteerd. Schoonheid lijkt 

een gecontesteerd begrip, in de definitie van Gallie (1955) kunnen we het zelfs 

categoriseren als een esssentially contested concept, namelijk: 

that there are concepts which are essentially contested, concepts the proper use 

of which inevitably involves endless disputes about their proper uses (Gallie, 

1955, p. 169) 

De online discussie en talloze wetenschappelijke artikelen wijzen op de contestatie rond 

dit concept. In dit eerste hoofdstuk wordt getracht deze discussie te beslechten. 

Vooraleer het ‘idee’ van realistische schoonheid aan een kritische studie onderworpen 

wordt moet het afgelijnd worden. Talrijke initiatieven, wetenschappelijke 

verhandelingen, magazines, posts op het internet, …etc. wijzen op het bestaan van en 

vormen tezamen een realistische schoonheid-discours. Wat daarbij opvalt is hoe 

verscheiden het concept wordt geïnterpreteerd of hoe de inhoud ervan amper wordt 

geëxpliqueerd. Vaak bestaat het alleen in de vorm van een countering, een ‘wapen’ 

tegen het hegemonische schoonheidsideaal. Een conceptuele verhandeling, specifiek 

over wat realistische schoonheid
8
 is, is niet teruggevonden. Met laatste is niet gezegd 

dat zo’n verhandeling tot een sluitende definitie zou moeten komen. Misschien ligt het 

zelfs in de aard van het concept dat het zo geen kan hebben. Echter, er bestaan vele 

artikels over of in verband met realistische schoonheid, waarin interpretaties van het 

begrip naar voren komen, maar geen welomlijnde en uitgesproken definitie. Zulke 

artikels hebben als voornaamste opzet de problematiek van het schoonheidsideaal aan te 

kaarten en aan te vechten. Zo weten we hoe het niet moet, maar amper hoe het 

alternatief klinkt. 

                                                 
8
 Of wat zo’n discours zou moeten inhouden. Echter, vele artikels schrijven over specifieke ‘casussen’ of 

bekritiseren de trend, zonder dus te specifiëren wat deze inhoudt. 
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Zoekende naar een definitie worden hier verscheidene verhandelingen nagegaan, en 

worden de ‘beste’
9
 bijdragen gekozen. Op basis van laatsten worden de componenten 

van ‘realistische schoonheid’ opgesteld, zonder hierbij exclusiviteit te claimen. Het 

concept is complex: het kent een geschiedenis, is subjectief, kent individuele als 

culturele interpretaties. Het is dus relatief en doorkruist bovendien nog andere begrippen 

waarvan de betekenis gecontesteerd is. 

In ‘Nature, Culture and Gender’ analyseren MacCormack and Strathern hoe het 

vrouwelijke lichaam in de 18
e
 eeuw door de wetenschap natuurlijker werd gemaakt, 

realistischer werd aanschouwd:  

Female nature had been unclothed by male science, making her understandable 

under general scrutiny. […] Women’s bodies as objects of medical inquiry as 

well as of sexual desire became the focus for a physiological literature which 

expressed a refined aesthetic of women’s natural beauty. (MacCormack and 

Strathern, 1980, p. 54) 

De ‘trend’ waar MacCormack en Strathern op wijzen duidt een soort van eerlijkheid 

aan, betracht via de wetenschap, over de vrouwelijke natuur en derhalve de schoonheid 

van vrouwen. Maar wat houdt laatste in de populaire cultuur in? Want wat gekend is in 

de wetenschap, wordt elders niet per se aangewend. 

De ‘culturele’ invulling stijgt op uit het streven naar ‘realistische schoonheid’: “cultural 

ideals of beauty are also an index and expression of social values and beliefs” (Reischer 

and Koo, 2004, p. 298), zelfs dermate dat volgens Jury & Jury “the history of [society] 

is in large measure the history of women’s beauty” (Jury and Jury, 1987 in Reischer and 

Koo, 2004, p. 298). Volgens hen vertelt de trend ons dus ook iets over de waarden en 

opvattingen in de samenleving. Ook Steiner (2002) wijst op het interactieve karakter 

van schoonheid als ze schrijft dat schoonheid iets is tussen mensen. Ze contrasteert haar 

opvatting met die van Kant. Voor Kant is schoonheid: 

a property of things […] when he puts a thing on a pedestal and calls it beautiful, 

he demands the same delight from others. (Kant, 1963, p. 6). 

Schoonheid is volgens hem iets objectief, in tegenstelling tot Steiner’s opvatting. 

                                                 
9
 nl. die artikels waarin counter-discours, effecten van schoonheidsidealen, empowering, real girl-critique 

het studieobject zijn. 
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In ‘The Body Beautiful’ stellen Reischer and Koo (2004, p. 299) dan weer dat de 

schoonheid die men nastreeft voortkomt uit diens sociale omgeving (maatschappij), het 

is dus geen volledig subjectief gegeven, maar ook structureel. In laatste artikel schrijven 

ze over de twee oriëntaties die er omtrent het uiterlijk kunnen bestaan: namelijk 

symbolic body en agentic body. De eerste zou louter een reflectie zijn van de sociale 

wereld waarin het is ingebed, “a conduit of social meaning”, de tweede zou door een 

zelfstandiger positie van het individu kritisch ten opzichte van het eerste kunnen staan. 

Realistische schoonheid kan beiden belichamen, agentic als deze bestaat in de vorm van 

een streven ernaar, symbolic als deze in de maatschappij volwaardig bereikt is en er dus 

de reflectie van is. 

Reischer en Koo menen dat aantrekkelijkheid gebonden is aan wat ideologisch 

aanspreekt “within an overarching set of values” (2004, p. 300). Realistische 

schoonheid omvat vele waarden. De online ‘steekproef’ leverde enkele op: 

authenticiteit, assertiviteit, autonomie, eerlijkheid, gezondheid, integriteit, oprechtheid, 

tevredenheid, uniciteit, zelfbepaling, …etc. De ideologie ‘vecht’ tegen “the ways in 

which body ideals serve as mechanisms of social power and control” (Reischer and 

Koo, 2004, p. 301). De social power en  control waarvan sprake kunnen van hun 

pejoratieve betekenis losgekoppeld worden in een realistische schoonheid-paradigma. 

Bordo spreekt bijvoorbeeld in haar boek over personal body management (Bordo, 

2003a), en keert die sociale macht en controle om, ten voordele van het eigen wezen. 

Reischer en Koo halen Ellmann’s boek ‘The Hunger Artists’ (1993) aan omtrent de 

vergelijking tussen hongerstaking en anorexia. Beide fenomenen zouden het lichaam 

zien als een krachtige “form of speech […] the former using the body as a protest 

against an unjust political regime and the latter using the body as a protest against 

patriarchal structures of power” (Reischer and Koo, 2004, p. 303). Het lichaam behuist 

hier dus de sociale macht en controle, waarvan Reischer en Koo (2004) spraken. In “Fat 

Is a Feminist issue” schrijft Orbach (2010) dan ook dat dikke vrouwen niet per se 

afgeschilderd moeten worden als slachtoffers van het schoonheidsideaal, daar ze het 

amper zouden kunnen bereiken, maar eerder als feministische rebellen tegen een 

schoonheidsideaal dat hun eigen schoonheid limiteert. Laatste is een interessant idee dat 

verwerkt kan worden in een definitie van realistische schoonheid: de eigen schoonheid 

wordt niet gelimiteerd (door een schoonheidsideaal). 
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In dat opzicht is het best vreemd, paradoxaal zelfs, dat sommige magazines claimen 

realistische schoonheid te portretteren, als ware het een nieuw ideaal. Deze kan niet 

vastgelegd worden in één uiterlijk type want dan gaat het niet meer over realistische 

schoonheid, dan hebben slechts enkele individuele lichamen (geen) sociale macht en 

controle. Het lichaam is heden ten dage nog een huis van protest, gezien de 

gepercipieerde status quo
10

, namelijk een hegemonisch ideaal, aldus het populaire en 

academische rumoer. 

Reischer and Koo bespreken het lichaam, naast symbolisch, ook als een agentic body: 

“the body is also endowed with the capacity to participate in the creation of social 

meaning” (2004, p. 307). Realistische schoonheid kan deze kwaliteit van het lichaam 

waarmaken als het geen één vaste invulling krijgt maar telkens via individuele ijver 

heruitgevonden wordt. Dat het in feite geen vaste invulling krijgt toont de 

afhankelijkheid ervan aan de peer group aan (De Casanova, 2004; Nichter, 2009). 

Nichter (2009) vergelijkt het gepercipieerde schoonheids-ideaal van Afro-Amerikaanse 

en blanke (adolescente) meisjes. De Afro-Amerikaanse meisjes zouden in hun ideaal 

minder nadruk leggen op uiterlijke schoonheid, maar meer op persoonlijkheids-

kenmerken als een goed gevoel voor humor, slim, vriendelijk (Nichter, 2009, p. 165). 

Attitude en stijl zouden dus meer nadruk krijgen dan uiterlijk op zich. Wat volgens 

Nichter trouwens op een meer flexibele omgang met schoonheid wijst. Nichter toont 

aan dat peer groups een aandeel hebben in het vormen van een schoonheidsideaal bij 

individuele mensen. Nichter relateert het verschil tussen blanke en Afro-Amerikaanse 

meisjes aan een egalitaire ethos bij laatsten, een mutual appreciation (Nichter, 2009, p. 

178). 

De peer group kan het individuele kritische potentieel dus bevorderen, maar kan deze 

tegelijk ook belemmeren. Doordat de peer group zo’n ijver niet heeft of door deze net 

op groepsniveau vast te binden. Realistische schoonheid die een ‘vaste beeltenis’ krijgt 

verwordt een “vehicle for imposition” in plaats van een “vehicle for resistance” 

(Reischer and Koo, 2004, p. 308). We kunnen Nichter’s bijdrage gebruiken om de body 

agentic van Reischer en Koo (2004) te vervolledigen met een egalitaire ethos, nl. een 

wederzijds waarderen van ieders definitie van realistische schoonheid: “someone 

“who’s got it going on””(Nichter, 2009, p. 178). 

                                                 
10

 De status quo zijnde: “oppressive feminine beauty standards” (Taylor and Johnston, 2008) 
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Dat realistische schoonheid een verhaal van agency is doet niets weg aan het feit dat er 

van bovenaf nog altijd definities/beelden van (realistische) schoonheid op ons af komen, 

die als een media gaze op ons inwerken, en zelfs de agency beïnvloeden. In ‘The Media 

Gaze: Representations of Diversities in Canada’ schrijft Fleras (2011) over de effecten 

van de monoculturele mediacoverage die “organizing information in a way that draws 

attention to some versions of reality as natural and normal, desirable and acceptable” 

(2011, p. 257). Gerbner noemt het symbolic annihilation (Gerbner and Guild, 1993; 

Tuchman, 1978 in Milkie, 2002, p. 840) wijzend op de culturele ‘vernietiging’ van een 

grote groep mensen. En zoals eerder aangetoond, is het vaak hier (buiten de individuele 

agency) dat het schoentje wringt. Volgens Fleras kunnen we de monocultural coverage 

zelfs gelijkstellen aan een zachte vorm van propaganda. Milkie oppert hetzelfde als ze 

het effect van symbolic annihilation beschrijft, namelijk “these texts and images are so 

powerful because they enter the discourse and practices of women and men” (2002, p. 

840). 

Realistische schoonheid moet dus stapels hindernissen wegruimen om het reële uiterlijk 

van de vrouw van onder het ‘stof’ te halen en cultureel in te kaderen. Milkie wijst er in 

een voetnoot nog op dat hiermee niet geïmpliceerd wordt dat er “out there” een 

“singular real definition of femininity” is, maar dat er toch over real people, in 

tegenstelling tot de onrealistische beeltenissen in de media, gesproken kan worden 

(Milkie, 2002, p. 856). In ‘Contested Images of Femininity: An Analysis of Cultural 

Gatekeepers' Struggles with the “Real Girl” Critique’ (Milkie, 2002) wijst ze bovendien 

op het contrast dat er bestaat tussen producing text en producing images. De tekst 

brengt een vrij vooruitstrevende
11

 boodschap ten aanzien van schoonheid naar voren, 

waar de beelden laatste lijken tegen te spreken. Realistische schoonheid
12

 bestaat zo wel 

in de woorden maar niet in de beelden. 

Deze bedenkingen leveren een andere definitie op dan het eerder geschetste online 

opinieverkeer. Het heeft een inhoudelijker invulling, zonder concrete veruiterlijking 

(laatste zou een nieuw keurslijf vormen, nl. het zogenaamd reële). Het zou nu vooral 

gaan over het transformerend potentieel van een lichaam (lees: individueel streven van 

                                                 
11

 T.o.v. de beelden in eenzelfde magazine. “the divisiveness was institutionalized in part through artistic 

departments of beauty/fashion that focus on a narrow range of attractive appearance versus other general 

editorial departments that more directly aim to promote qualities of independence, strength, and esteem” 

(Milkie, 2002, p. 854) 
12

 Onder invulling van de girls’ magazines (Milkie, 2002) 
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een agent): empowering, zelfbepaling, rebellie, culturele vertegenwoordiging. De 

nadruk ligt op een dubbele agency: ten eerste ‘bottom-up’, in het potentieel een eigen 

schoonheidsvisie te creëren en dus individuele agency, ten tweede ‘top-down’ in de 

garantie die de media kan bieden via het scheppen van een cultuur zonder 

hegemonische schoonheidsidealen, zonder media gaze, dus cultureel-sociale agency. 

Milkie ziet zelfs een strijd tussen beide arena’s: “the power of individuals versus 

producers in the struggle over social definitions about femininity” (Milkie, 2002, p. 

845). Realistische schoonheid vormt dus een cultureel paradigma dat draait rond de 

trouwe voorstelling(en) van de realiteit zodat normative discontent
13

 weg kan ebben en 

er een culturele representatie, in tegenstelling tot de zojuist aangehaalde culturele 

vernietiging van het uiterlijk van de vrouwelijke meerderheid, in de plaats kan komen. 

  

                                                 
13

 Rodin et al.(1984 in Forbes et al., 2007, p. 265) doelen met normative discontent op het effect van 

schoonheidsidealen dat door hun alomtegenwoordigheid als normatief kan bestempeld worden. 
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2.5 Casussen 

In wat volgt worden verschillende praktijkgevallen besproken. De praktijkgevallen zijn 

telkens campagnes ten dienste van realistische schoonheid.  Het gaat hier niet over 

eenmalige initiatieven
14

. Het zijn recente, grotendeels online, projecten van lange duur, 

doelend op de fundamentele verandering van de definitie van (realistische) schoonheid. 

Ze variëren in bekendheid, gaande van wereldbekend tot vrij verborgen. 

De casussen werden via zoekopdrachten in Google gevonden. Dezelfde zoektermen als 

bij de online opinie-schets werden, vergezeld van één nieuwe, namelijk ‘redefine 

beauty’, werden gebruikt. Er zit dus een zekere lukraakheid in de keuze van deze 

casussen,  aangezien niet alle bestaande projecten in overweging zijn genomen. Laatste 

is praktisch niet doenbaar binnen het bestek van deze thesis en bovendien heeft zo’n 

opzet (d.i. alle bestaande projecten onder de loep nemen) eerst goedgeïnformeerde 

richtlijnen nodig. In dit onderzoek werden slechts enkele casussen ‘geplukt’ uit het 

(online) aanbod. In één opzicht doet die lukraakheid de realiteit wel goed aan, daar 

gebruikers van zoekmachines diezelfde willekeurigheid ervaren bij hun surfen. 

Bovendien werd er niet gericht gezocht naar bepaalde soorten projecten zodat een over-

het-hoofd-gezienheid niet direct doorwerkt in de selectie van de casussen, indirect kan 

dit wel. Zo zijn twee van de vier projecten te situeren binnen de profitsector. Het gaat 

dan over Dove en Operation Beautiful. 

Dove is een wereldwijd bekend merk dat sinds een decennium expliciet claimt 

realistische schoonheid te promoten. Operation Beautiful poogt via kleinschalige posts 

zelfzekerheid te vergroten. Beauty Redefined de derde, maar non-profit, mikt vooral op 

de weerstand tegen schadelijke media-invloed. RAW is de vierde, ook non-profit 

beweging die vooral visueel werkt aan de hand van onbewerkte – “no make-up, no 

filters, no photoshop” (“#RAWBEAUTYTALKS | Raw Beauty Talks,” 2013) – 

zelfportretten van vrouwen. 

Deze vier zeer verschillende campagnes kunnen, in economische zin, gecategoriseerd 

worden binnen het ‘aanbod aan’ realistische schoonheid en in diezelfde zin hebben we 

                                                 
14

 Veel modebladen, websites, blogs, …etc. schrijven over realistische schoonheid, maar missen over de 

hele lijn die opzet. De praktijkgevallen die hier besproken worden zijn zelfverklaarde campagnes ten 

dienste van ‘realistische schoonheid’. Laatste is dus de voornaamste opzet van dergelijke projecten. 
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daarnet de ‘vraag naar’ realistische schoonheid besproken. In wat volgt beschrijven we 

wat deze vier inhouden en wat hun visie op realistische schoonheid is. 

1. Dove Campaign for Real Beauty 

Beginnend met de populairste, en ook letterlijk zelfverklaard realistische, campagne 

wordt tevens ook het oudste (van de vier initiatieven) besproken. Ook op hun website 

lezen we over hun unprecedented effort (“The Dove Campaign for Real Beauty,” 2014). 

Dove heeft in 2004 een studie gepubliceerd, namelijk ‘The Real Truth About Beauty: A 

Global Report’ (Etcoff et al., 2004) die de hypothesis dat de definitie van schoonheid 

beperkt en onbereikbaar was geworden bevestigde. Dit leidden ze af uit de telefonische 

bevraging van 3200 vrouwen uit tien landen (V.S., Canada, Groot-Brittanië, Italië, 

Frankrijk, Portugal, Nederland, Brazilië, Argentinië en Japan
15

) waarin onder andere 

naar voren kwam dat slechts 2% van de vrouwen wereldwijd zichzelf als beautiful 

beschreven. De studie leverde zo het bewijs voor de nood aan Dove’s campagne. Nancy 

Etcoff bepleit in het voorwoord van de publicatie het volgende: 

Let the discussions and debates begin and let us reclaim and rejoice in authentic, 

divers human beauty once again. (Etcoff et al., 2004, p. 4) 

Dove’s campagne werd dan ook opgezet om discussie uit te lokken en debat aan te 

moedigen (“The Dove Campaign for Real Beauty,” 2014). In de conclusie van hun 

onderzoek lezen we dat realistische schoonheid
16

 vooral gearticuleerd moet worden 

door diegene die elk uur van de dag tegen vrouwen spreken, namelijk de visuele 

beelden en woorden van de massamedia (Etcoff et al., 2004, p. 47). Susie Orbach 

beschrijft in het voorwoord de paradox tussen ‘schoonheid als een idee’ en ‘schoonheid 

als een ideaal’. Doorheen de tijd is schoonheid democratischer geworden aangezien het 

niet meer uitsluitend het domein is van “the Hollywood dream factory, of fashion 

models and the young bride” maar daarentegen essentieel is geworden voor alle 

vrouwen, aldus schoonheid als een idee. Het ideaal daarentegen sluit vele vrouwen uit 

door diens “insidious narrowing of the beauty aesthetic” (Etcoff et al., 2004, p.5). Het is 

deze paradox die talloze vrouwen leed berokkend, maar wel weggewerkt kan worden 

door een herdefinitie en uitbreiding van de ideals, aldus Orbach (2004, p. 5). 

                                                 
15

 Het hele continent Afrika, slavische landen en het Midden-Oosten werden niet in de studie, die 

overigens conclusies wereldwijd generaliseerd, opgenomen. 
16

 True beauty en real beauty worden afwisselend gebruikt. 
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Na deze grootschalige survey nam Dove in 2004 deze taak op zich. De uitdaging is 

volgens Orbach de volgende: 

For the idea of beauty to become truly democratic and inclusive, then beauty 

itself must be revitalized to reflect women in their beauty as they really are 

rather than as portrayed in the current fictions that dominate our visual culture. 

(Etcoff et al., 2004, p. 6) 

Het onderzoek concludeert dan ook met gelijke imperatieven dat de massamedia dé 

locatie zijn waar de nieuwe standaard kan/moet zegevieren. Die nieuwe standaard zou 

volgens datzelfde onderzoek niet alleen gaan over fysieke aantrekkelijkheid maar ook 

geluk, wijsheid, waardigheid, liefde, authenticiteit en zelfrealisatie omvatten. Etcoff et 

al. menen dat hun studie de (definitie van) vrouwelijke schoonheid enorm heeft 

uitgebreid en verdiept (2004, p. 47): 

the possibilities for the beautiful to be known, found and represented have been 

infinitely extended. The ways in which female beauty can move us have been 

profoundly deepened […] this study has given women the opportunity to speak 

about what it can be. (Etcoff et al., 2004, p. 47) 

Wat ze claimen is dus niet niets. Dove schrijft op hun site dat ‘luisteren naar vrouwen’ 

een pijler is van het merk (“The Dove Campaign for Real Beauty,” 2014), en dat zouden 

ze via die studie waargemaakt hebben: “imagine a world where beauty is a source of 

confidence, not anxiety”? Het kan als we “widening the definition of beauty”(“The 

Dove Campaign for Real Beauty,” 2014). 

Wat voor definitie geeft Dove dan? Voor een deel laten ze die herdefiniëring over aan 

individuele vrouwen zelf en ondersteunen ze die pogingen door onder andere de 

mediageletterdheid te bevorderen. Dit doen ze aan de hand van fotoprojecten of filmpjes 

als ‘Evolution’ (2006) en ‘Onslaught’(2007) die tonen hoezeer foto’s bewerkt worden 

of hoe door de visuele media veroorzaakte onzelfzekerheid doorwerkt in zelfkritiek 

(“The Dove Campaign for Real Beauty,” 2014). Daarnaast helpt Dove die definitie 

concreet in te vullen door  real beauties te gebruiken in hun advertenties (en 

campagnemateriaal), getuige volgende foto afkomstig uit de Dove website, waar die 

overigens vergezeld gaat van volgend onderschrift: 
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Real women with real bodies. One beautiful image says a thousand words. In 

2005, Dove® set out to debunk the stereotypes that only thin is beautiful (Dove, 

2014) 

bron: (Dove, 2014) 

De campagne bestaat dus uit veelsoortig materiaal gaande van reclamespotjes tot 

workshops rond mediageletterdheid en zoals eerder aangehaald achten ze dit een 

“unprecedented effort to make beauty a source of confidence”(“The Dove Campaign for 

Real Beauty,” 2014). 

2. Beauty Redefined 

“Taking back beauty for females everywhere” staat er meermaals te lezen onder hun 

website-titel. De Beauty Redefined Foundation is het resultaat van de academische ijver 
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van de tweeling Lindsay Kite en Lexie Kite. Beiden hebben gedoctoreerd in en 

onderzoeken nog steeds (het verband tussen) media en body image (Kite and Kite, 

2013a). Op basis van deze resultaten geven ze les in mediageletterdheid, via 

voordrachten, hun website en sociale media. Daar pogen ze hun publiek, “relevant for 

anyone who uses or is exposed to mainstream or social media (i.e., pretty much 

everyone)”(Kite and Kite, 2013b), van de nodige kennis en vaardigheden te voorzien 

zodat body image verbetert en de weerstand tegen de nefaste media-invloed kan 

groeien. De tweeling meent dat de presentatie van vrouwen in de populaire media 

helemaal niet realistisch is: 

They are thinner than ever, very often severely underweight, generally white or 

very light-skinned, surgically altered, and rarely over age 40. Furthermore, 

digital manipulation in both broadcast and print media is an unquestioned 

standard for girls and women (Kite and Kite, 2013b). 

Dit kan niet genegeerd worden omdat het onrealistische ideaal ook de norm zou 

geworden zijn in ons denken aangezien het aantal vrouwen we in levende lijve zien 

overtroffen wordt door het aantal beelden van vrouwen in de media (Kite and Kite, 

2013b). Beauty Redefined wil de nefaste uitwerking hiervan tegengaan en een positief 

body image vooral promoten aan de hand van media-educatie en lessen in het herkennen 

en afweren van schadelijke (visuele) berichtgeving. Statements als de volgende zijn 

hierbij de regelmaat: “The next time you start comparing yourself to a woman in a 

magazine, remember that even she doesn’t fit the ideal she’s made to represent!” (Kite 

and Kite, 2013c). 

Zelf halen ze hun website aan als belangrijkste ‘pijler’ in deze opzet. Op hun website en 

voornamelijk de blog posten ze de resultaten van hun of andermans wetenschappelijk 

onderzoek in een voor een divers publiek bevattelijke taal. Een tweede actie zijn de 

spreekbeurten waarin ze een populaire en empowerende presentatie over body image en 

mediageletterdheid brengen, dewelke gebaseerd is op een “co-authored master’s thesis 

and complementary doctoral dissertations” (Kite and Kite, 2013d). Een derde deel 

promoot een positief body image door middel van publieke acties zoals bijvoorbeeld 

grensverleggende billboards of kleinschalige gadgets als stickers
17

, postkaartjes, posters 

                                                 
17

 “to post on unrealistic advertisements to help others recognize the harm of unattainable beauty ideals in 

the media” (Kite and Kite, 2013a) 
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en flyers
18

 

 

Een voorbeeld van de ‘sticky notes’ die ze verkopen (bron: (“Body Positive Sticky Notes,” 2013). 

Door vooral te focussen op het kritische vermogen van individuen kan uit deze 

campagne geen concrete uiterlijke versie van realistische schoonheid gestileerd worden. 

Realistische schoonheid is hier vooral het tegenovergestelde van de onhaalbare 

schoonheidsnormen die de populaire media impliceren. Deze campagne ziet schoonheid 

dus als iets wat inherent imperfect is en elke vrouw kan haar eigen schoonheid ten 

opzichte van het van bovenopgelegde ideaal (her-)definiëren: 

                                                 
18

 “available for sale on our site as a fundraising tool and uplifting way to spread positive messages” (Kite 

and Kite, 2013a) 
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The reality is, when we begin to back away from the illusion and embrace our 

beautiful realities, we might end up looking a little different than the rest of the 

world. We certainly won’t look like the unreal women across advertising-fueled 

media. Our joyful smiles, scars, freckles, wrinkles, hair, curves, laughs, and 

confidence can and will be a beacon of light to a world of women, girls, men and 

boys desperately in need of light. (Kite and Kite, 2013e) 

Reële schoonheid schuilt in iedere vrouw, laatste moet 

gewoon haar eigen mooie realiteit (met imperfecties) 

omarmen zodat schoonheid als diversiteit kan bestaan. Op hun 

website staan dan ook nergens foto’s van vrouwen die echte 

schoonheid zouden moeten voorstellen, het enige ‘eigen’
19

 

materiaal dat ze uploaden bestaat uit illustraties (getuige de 

illustratie hiernaast, quotes en ‘informerende’ 

      foto’s over hun campagne. 

Op hun website staat letterlijk te lezen dat ze een non-profit organisatie zijn (Kite and 

Kite, 2013f)
20

, in tegenstelling tot Dove’s streven. Ze verdienen weliswaar ook geld aan 

de verkoop van gadgets en het feit dat ze gesponsord worden maar dat zijn middelen die 

hen naar eigen zeggen louter ondersteunen: 

we have relied on small donations from hundreds of individuals for the 

billboards and through sales of our sticky notes and other merchandise. 

Everything else comes out of our pockets. We are seeking financial support in 

any amount, whether from individuals, businesses or PayPal or grants from 

public or private foundations. (Kite and Kite, 2013a) 

  

                                                 
19

 Naast het materiaal dat ze elders (magazines, websites, kranten,… etc.) vandaan haalden. 
20

 “We are a 501(c)(3) nonprofit organization, so all donations and purchases are tax exempt”(Kite and 

Kite, 2013f)  

bron: (“Modest is Hottest?,” 2014) 
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3. Operation Beautiful 

“I bet some people are truly touched by the effort of a random stranger” (Boyle, n.d.)
21

. 

Dit project is kleinschalig begonnen wanneer oprichtster Caitlin Boyle positieve 

boodschappen over body image en schoonheid op spiegels (en dergelijke) in publieke 

ruimtes kleefde en anderen tot hetzelfde aanzette. De website bestaat voornamelijk uit 

de ‘blog’ waar Caitlin de (naar haar verzonden) ervaringen en Operation Beautiful notes 

van individuen post “for thousand of others to read and enjoy!” (Boyle, n.d.). 

Ondertussen bracht ze hieromtrent ook al twee boeken uit, gaat ze gaan spreken op 

evenementen, en werkt de operatie nauw samen met andere organisaties. 

Al haar acties zijn gericht op het herontdekken van en omwenteling in het denken over 

ware schoonheid (TODAY, 2010). ‘Operation Beautiful: Transforming the Way You 

See Yourself One Post-it Note at aTime’ (Boyle, 2010) 

haar eerste boek is gericht naar tieners en volwassenen. 

Het tweede boek ‘Operation Beautiful: One Note at a 

Time’ (Boyle, 2012)  richt zich vooral op meisjes tussen 

8 en 14 jaar. De interactieve presentatie mikt vooral op 

de relatie tussen de verwrongen versie van schoonheid, 

door de maatschappij naar voren geschoven, en het 

hierdoor geschonden zelfvertrouwen (Boyle, n.d.).  

Op de homepage van haar website lezen we het volgende 

“The point is that WE ARE ALL BEAUTIFUL. You 

are enough... just the way you are!” (“Operation 

Beautiful,” n.d.). Realistische schoonheid bestaat hier dus enkel in woorden. Foto’s en 

dergelijke worden niet gebruikt bij het herinterpreteren van wat schoonheid is, en “your 

unique qualities that make you YOU should be valued and celebrated” (Boyle, n.d.). De 

citaten zouden ieder individu helpen bij het inzicht dat iedereen z’n eigen schoonheid 

bezit. Boyle kadert deze pogingen bovendien binnen een grotere levensvisie, waarin 

nadruk wordt gelegd op de keuze om positief te leven: “When I post a note, I’m saying, 

“I CHOOSE to be positive!”” (Boyle, n.d.).  

                                                 
21

 Tenzij op de blogposts, staan op de andere webpagina’s van haar website nergens data vermeld. 

Voorbeeld van een post-it boodschap. 

Bron: (Caitlin, 2014) 
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Of de activiteiten en boeken van Operation Beautiful winstgevend zijn is moeilijk te 

bepalen. Caitlin Boyle heeft er haar carriere van gemaakt: “I am a motivational speaker” 

(Boyle, 2014) maar ‘winst’ springt hier niet direct naar voren als voornaamste doel. 

Gezien het doel van haar ambities en bedrijvigheden lijken non-profit of Not Only For 

Profit (NOFP)
22

 betere categorisaties. 

  

                                                 
22

 Volgende is de definitie van wikipedia: “een uitbreiding op non-profit is Not Only For Profit (NOFP). 

Dit is een manier van ondernemen vergelijkbaar met sociaal ondernemen en maatschappelijk verantwoord 

ondernemen (MVO). Bij NOFP komen non-profit en ondernemerschap (financiële winst) samen en wordt 

er gestreefd naar maatschappelijke winst” (“Non-profit,” 2014) 

Voorbeelden van post-its. Bron: (Caitlin, 2014) ‘Tuesday Notes – May 27, 2014 | Operation Beautiful’ 
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4. RAW Beauty Talks 

De laatste campage die hier besproken wordt is tevens de meest beeldende. Op de site 

wordt men aangemoedigd een rauwe ‘selfie’
23

 te posten. ’t Is te verstaan, zonder make-

up, zonder filters en zonder photoshop. Erin Treloar, de oprichtster, startte het project na 

haar eetstoornis (inmiddels genezen). Deze eetstoornis, en vooral het herstellen daaraan, 

heeft haar, naar eigen zeggen, doorheen een proces van zelfontdekking gevoerd. Het 

resultaat daarvan is dat ze een meer empathisch, zorgend en open persoon is geworden 

(Treloar, 2013):  

You come out more self-aware, with more tools to help you manage the ups and 

downs of life and with a greater understanding of what is important to you 

(Treloar, 2013). 

‘RAW Beauty Talks’ poogt, zoals de titel al doet vermoeden (talks), een open 

conversatie over schoonheid op gang te brengen. Naast foto’s doet het dit ook via 

interviews met verschillende vrouwen uit allerhande branches. Een van de webpagina’s 

biedt die tientallen interviews
24

, vergezeld van een raw photoshoot van de vrouw in 

kwestie, aan de volgers aan. Zo verspreidt de site authentieke verhalen over authentieke 

schoonheid. Één van de vragen die telkens werd gesteld, “What is your definition of 

‘beautiful’?” zorgt er voor dat de definitie vrijblijvend en individueel is (en ook zo 

overkomt op de lezers) omdat deze telkens door de geïnterviewde heringevuld wordt. 

Hiermee poogt ze de “socially constructed notions of ‘beauty’”  te doorbreken. Deze 

indruk wordt versterkt als je in rekening brengt dat deze definitie midden in een 

interview staat en het dus duidelijk authentieke persoonlijke opvattingen zijn. Op laatste 

wordt een sterke nadruk gelegd: 

From my experience the most beautiful people in life are the ones who are 

authentic, raw and exposed.  I started this website to help women feel more 

confident in their beauty so that we can move on with our lives and start using 

our brilliant minds and caring hearts for more important things. (Treloar, 2013) 

                                                 
23

  fotografisch zelfportret, vaak gemaakt met de camera op armlengte en gepubliceerd op een 

sociaalnetwerksite (Van Dale, 2014) 
24

 Een voorbeeld van zo’n interview vindt je via de volgende link:   

http://www.rawbeautytalks.com/portfolio/vivian-thom/ 
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Op diezelfde website schrijft ze in haar blog over nevenactiviteiten of post ze materiaal 

van andere blogs en websites, allemaal ten dienste van de “conversation about beauty, 

confidence and self-love” (“#RAWBEAUTYTALKS | Raw Beauty Talks,” 2013), een 

credo dat overigens vaak haar RAW logo (zie afbeelding hierboven) vergezeld. 

Raw Beauty Talks is een non-profitorganisatie, nergens op de site worden er artikelen 

aangeboden (ter verkoop) en er wordt niet gevraagd te doneren. Dit onderscheidt het 

project van de andere 3 campagnes. 

Screenshot van de pagina waarop men een raw zelfportret kan posten. Bron: (“#RAWBEAUTYTALKS | 

Raw Beauty Talks,” 2013) 

Het RAW Beauty Talks’ logo. Bron: 

(“#RAWBEAUTYTALKS | Raw Beauty 

Talks,” 2013) 
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Slot 

In dit gedeelte werden dus vier vrij verschillende casussen beschreven. Dit was nodig 

opdat het onderzoek naar de betekenis en implicaties van het (huidige of toekomstige) 

aanbod aan realistische schoonheid niet (te) hypothetisch verliep. Bovendien is de 

kritische verhandeling van realistische schoonheid op die manier ook voor de lezers een 

logischer te volgen reflectie.  
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3.Kritische perspectieven 

3.1 Feministische kritiek 

In al het vorige werd aangetoond dat er vraag is naar realistische schoonheid, zowel in 

de blogosfeer als indirect aan de hand van wetenschappelijke studies over de effecten 

van een hegemonisch schoonheidsideaal. Wat in een kritische studie van het realistische 

schoonheidsdiscours niet mag ontbreken is een koppeling aan ‘het’ feminisme. Laatste 

bestaat niet zozeer onder één gedaante maar is eerder een verzameling kritieken en 

ideeën onder dezelfde noemer. Enkele van die kritieken gaan over de relatie tussen 

vrouwen en schoonheidsidealen, en het zijn deze die we hier pogen te betrekken op 

realistische schoonheid, dat zich overigens als een ‘oplossing’ op die kritieken aanbiedt. 

Het is moeilijk te duiden wat nu precies die kritieken zijn en wie ze uitspreekt aangezien 

‘het’ feminisme niet bestaat en het bovendien één groot kluwen is. Daarom werden er, 

om orde te behouden, vier feministische academici gekozen die schreven (en schrijven) 

over wat de schoonheidscultuur, en instantiaties daarvan, impliceert voor vrouwen, en 

indirect ook mannen. Het is evenwel mogelijk om algemene feministische 

maatschappijtheorieën te analyseren en toe te passen op de schoonheidscultuur zodat 

daar dan kritieken uit geabstraheerd kunnen worden,  maar dat zou ons te ver brengen, 

dit is bovendien een thesis op zich. Er bestaan immers ook feministische academici die 

het thema ‘schoonheid en media’ rechtstreeks in hun analyse betrekken. 

Het gaat dan onder andere over Naomi Wolf, Susan Bordo, Rosalind Gill en Angela 

McRobbie. We beginnen met Naomi Wolf die met haar befaamde boek ‘The Beauty 

Myth’(1991) de vinger op de wonde legt. Vervolgens bespreken we Susan Bordo die 

twee jaar later verscheidene cultuurfenomenen analyseert in een feministisch 

perspectief. Rosalind Gill schrijft sinds de jaren 2000 over haar studie van 

genderrepresentaties. Hierna volgt Angela McRobbie die nagenoeg heel haar carrière 

heeft gewijd aan de analyse van populaire cultuur, media en feminisme. 

Hun visie wordt beknopt weergegeven zodat het cultuurfenomeen ‘realistische 

schoonheid’ hieraan kan gespiegeld worden. Er wordt niet geclaimd dat ‘het feminisme’ 

onder de loep is genomen, er werden namelijk slechts enkele toonvoorbeelden ervan 

geselecteerd.   
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Omdat er geen eenvoudig naslagwerk bestaat over de feministische kritiek op de 

schoonheidscultuur zijn hier dus vier verschillende schrijfsters gekozen die hun 

kritische analyse neergeschreven hebben. Zo is er hier rechtstreeks ‘toegang’ tot zulke 

kritieken die, nogmaals zonder volledigheid te claimen, als het ware praktijkgevallen 

binnen de feministische traditie zijn. Representativiteit omtrent ‘het’ feminisme is in de 

eerste plaats een onmogelijke
25

 opdracht omdat deze in feite een kluwen is van allerlei 

verschillende stemmen, in de tweede plaats kan de confrontatie tussen realistische 

schoonheids-instantiaties en feministische critici die hier beschreven worden 

‘geëxtrapoleerd worden’. 

De schoonheidsstandaard is enorm verbonden met het gender van vrouwen. Die 

standaard impliceert en dicteert gedragingen en brengt specifieke betekenissen over op 

de psyche en het lichaam van vrouwen. Dus hoe het vrouwelijk uiterlijke ideaal 

getypeerd wordt kan ondergebracht worden in de socioculturele aspecten van ‘vrouw 

zijn’ (d.i. gender). Opmerkelijk hoe iets wat eigenlijk veel dichter staat bij de biologie, 

de sekse (het lichaam, uiterlijk) net, door de vele representaties (en dus interpretaties) en 

esthetische oordelen daarvan, iets cultureel is geworden. Deze culturele uitingen 

(representaties) domineren het doen en laten van vrouwen  hun uiterlijk. Ze zijn daarom 

deel van het gender. De koppeling aan gender is hier evenwel ook misleidend, daar 

onrealistische beeldvorming niet alleen vrouwen treft maar het hele reilen en zeilen van 

de mens (alles wat van de mens in kaart wordt gebracht, in de media). Zo dreigt voor 

elk domein een onrealistische voorstelling door de media.  

Het onderzoeken in deze thesis van de betekenis en implicaties van ‘realistische 

schoonheid’ kan ook geklasseerd worden onder ‘feministische ijver’. Die toewijding 

confronteert de wereld “as we know it” een kenmerk dat feministen, als groep, dragen 

(Haslanger et al., 2014). Het ongedaan maken van elke vorm van dominantie (hoe die 

dominantie ook ingevuld moge worden, bijvoorbeeld het beïnvloeden van het uiterlijk 

van de vrouw en bijgevolg haar psychisch welbevinden) is nóg een kenmerk dat 

feministen verbindt
26

. 

In een ander opzicht past deze opzet net niet binnen het feminisme, namelijk, in enge 

zin, als kritiek die voor de gelijke rechten van vrouwen vecht, aangezien de 

                                                 
25

 Binnen het bestek van deze thesis. 
26

 Of net niet verbindt, zo wordt veel feministische kritiek zelf wel eens beschouwd als ‘de agency 

onderdrukkend’ en dus dominerend. 
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onrealistische beeldvorming van het uiterlijk een kwestie is die niet alleen vrouwen 

tergt, maar ook mannen (zie daarvoor bijvoorbeeld het boek van Susan Bordo, ‘The 

Male Body: A Look at Men in Public and in Private’(1999)). 

Bovendien kennen, naast het uiterlijk, zelfs andere sferen van het menselijke bestaan dit 

probleem. Zo menen Haslanger et al. (2014) wanneer ze schrijven over onderdrukking 

van vrouwen “that someone is subject to this form of oppression specifically because 

she is (or at least appears to be) a woman” en niet vanwege andere kenmerken. Of dit 

laatste het geval is bij de huidige kwestie kan dus voorwerp van discussie zijn. Ook 

mannen ervaren namelijk dwingende uiterlijke standaarden. 

Desondanks is het in deze thesis te typeren als een feministische kwestie, daar de 

aangeboden oplossingen, namelijk realistische schoonheids-initiatieven enkel tot 

vrouwen gericht worden, er dus waarschijnlijk van uitgaande dat het om seksistische 

onderdrukking gaat.    
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Naomi Wolf – The Beauty Myth (1991) 

In wat volgt wordt beknopt neergezet wat Wolf schrijft in haar boek ‘The Beauty 

Myth’. Haar stellingen worden niet als feiten voorgesteld, maar als de opvattingen van 

Wolf. De basispremisse van Beauty Myth zegt dat naarmate vrouwen meer macht in 

sociale sferen verworven de fysieke schoonheidsnormen voor vrouwen dwingender 

werden. De schoonheidsstandaard zou het doel, namelijk onderdrukking van andere 

mythes zoals moederschap, huiselijkheid, kuisheid en passiviteit overgenomen hebben. 

Wolf meent dat er in de wereld maar weinig rolmodellen zijn voor vrouwen en dat 

laatsten die dan maar ‘op het scherm’ en in glamourbladen zoeken. Vrouwen zouden 

zichzelf zo beschouwen als wezens die bekeken worden
27

. Er bestaat dus een 

massacultuur, namelijk die van de volmaakte vrouw die alle vrouwen daartoe 

stereotypeert. In de glamourbladen en dergelijke wordt dit beeld van vrouwen, tevens 

wat de economie van vrouwen verlangt, geromantiseerd. Dat de populaire cultuur dit 

volbrengt is een slinkse tactiek daar diezelfde cultuur
28

 ook de tegenbeweging omvat en 

vrouwen tot concurrenten van elkaar maakt zodat een tegenbeweging amper kans heeft 

om te ontluiken aangezien de organisatiekracht van vrouwen ondermijnd wordt. 

Vrouwen worden volgens Wolf onderdrukt door hen te bedelven met ‘taken’. Eerst lag 

(na de WOII) de nadruk op het huishouden, en het daarbij horende consumeren van 

huishoudartikelen, later, na de bevrijding van de huisvrouw, kwam de nadruk te liggen 

op schoonheid en cosmetische producten en diensten (Wolf, 2002, p. 65). 

Haar schrijven doet denken aan een complottheorie
29

:  

Advertisers faced the loss of their primary consumer [the housewife]. How to 

make sure that busy, stimulated working women would keep consuming at the 

levels they had done when they had all day to do so and little else of interest to 

occupy them? A new ideology was necessary that would compel the same 

insecure consumerism (…). Somehow, somewhere, someone must have figured 

out that they will buy more things of they are kept in the self-hating, ever-

failing, hungry, and sexually insecure state of being aspiring “beauties”. (Wolf, 

2002, p. 66) 

                                                 
27

 Dit geldt waarschijnlijk voor de gehele mensheid aangezien de mens een sociaal wezen is. 
28

 Zo fungeren de vrouwenmagazines ook als emanciperend. 
29

 Ze deelt de wereld op in 2 tegenpolen. De vrouwen zouden amper of geen schuld hebben in dit beloop. 
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De tweede feministische golf had de Feminine Mystique
30

 teniet gedaan, ‘de huisvrouw’ 

was nu niet meer de mal die het leven van vrouwen vorm gaf. Dit creëerde een 

probleem omdat vrouwen hun onderdrukkingsmiddel waren ontvlucht. Er was een 

nieuw middel nodig en dat werd gevonden in een massale schoonheidsdrift: 

The beauty myth simply took over the function of Friedan’s “religion” of 

domesticity (…). The Feminine Mystique evaporated; all that was left was the 

body. (Wolf, 2002, p. 66- 67) 

Wolf bespreekt voornamelijk de magazines, heden ten dage zou ze hoogstwaarschijnlijk 

het internet bij haar analyse betrekken. Ze heeft het dan onder andere over hoe 

magazines de realiteit censureren. Ze doelt daarmee zowel op het bewerken van foto’s 

of strenge selectie in modellen als het achterhouden of vervormen van informatie over 

cosmetica. 

Het betere alternatief, en hier beschrijft ze wat in deze thesis als ‘realistische 

schoonheid’ betiteld wordt, is volgens haar bovendien gedoemd tot falen: 

Imagine women’s magazine that positively featured round models, short models, 

old models – or no models at all, but real individual women. Let’s say that it had 

a policy of avoiding cruelty to women, as some now have a policy of endorsing 

products made free of cruelty to animals. And that it left out crash diets, mantras 

to achieve self-hatred, and promotional articles for the profession that cuts open 

healthy women’s bodies. And let’s say that it ran articles in praise of the 

magnificence of visible age, displayed loving photo essays on the bodies of 

women of all shapes and proportions, examined with gentle curiosity the body’s 

changes after birth and breast-feeding, offered recipes without punishment or 

guilt, and ran seductive portraits of men. It would run aground. (Wolf, 2002, p. 

83-84)  

In het laatste hoofdstuk, ‘Beyond the Beauty Myth’, beklemtoont ze dat er met 

schoonheid (nastreven) op zich niets mis is, maar het: 

is merely a demonstration of the human capacity for being enchanted, and is not 

in itself destructive. We need it, but redefined (Wolf, 2002, p. 274) 

                                                 
30

 Wolf verwijst naar het boek van Betty Friedan ‘The Feminine Mystique’ (1963) waarin laatste stelt dat 

na de WOII, vrouwen enkel in het sjabloon van ‘de huisvrouw’ konden leven. 
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Het gaat er over dat schoonheidsaangelegenheden binnen of in lijn liggen met de agency 

van het individu: “as long as the definition of “beauty” comes from outside women, we 

will continue to be manipulated by it” (2002, p. 277). We moeten alternatieve 

schoonheidsbeeltenissen zoeken in subculturen (2002, p. 277). 

In dit laatste hoofdstuk bepleit ze een feministische derde golf (2002, p. 274) die onder 

andere zou bestaan uit een “personal counterculture of meaningful images of beauty” 

(2002, p. 278). Schoonheid zou moeten worden losgekoppeld van het ‘behalen’ van een 

standaard. Iemands schoonheid moet erkend worden als iets geheel individueel “when 

we seperate “beauty” from sexuality, when we celebrate the individuality of our features 

and characteristics, women will have acces to a pleasure in our bodies that unites us 

rather than divides us” (Wolf, 2002, p. 285). 

Naomi Wolf heeft dus met haar boek ‘The Beauty Myth’ een paranoia gestart waarin 

wordt gesteld dat vrouwen beladen worden met occupaties betreffende hun schoonheid, 

alleen maar om hun potentieel in andere domeinen te sussen. Realistische representatie 

van vrouwen zou, ook volgens Wolf, een oplossing zijn om deze mythe teniet te doen. 

Opvallend is wel dat ze enkele jaren later, bijvoorbeeld in haar boek ‘Fire with 

Fire’(2013), een Just do it discours bepleit. Laatste houdt in dat vrouwen hun agency 

moeten/kunnen benutten en dat dit voldoende is om te kunnen spreken van 

empowerment. Dus geen rekening houdende met het kader waarin dit gebeurt. 

Susan Bordo 

- Unbearable Weight: Feminism, Western Culture  and The Body (2003) 

 

Standards of beauty describe in precise terms the relationship 

that an individual will have to her own body. 

(Andrea Dworkin in Bordo, 2003b) 

Susan Bordo koppelt die schoonheidsstandaard aan onrealistische beelden in de media. 

Ze geeft niet zozeer kritiek op het najagen van schoonheid op zich als wel op de 

perfecte  toonbeelden erachter die de media presenteren. In het voorwoord
31

 (voor de 

tiende verjaardag van het boek, namelijk 2003) zet ze haar kritieken kernachtig uiteen 
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 Het ongeveer 20-tal pagina’s tellende voorwoord leest, door zijn lengte, als een essay op zich. 
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en worden deze bovendien gekoppeld aan het voorafgaande decennia. Hier wordt dus 

ook vaak geciteerd uit haar voorwoord. 

In Unbearable Weight, I describe the postmodern body, increasingly fed on 

“fantasies of rearranging, transforming, and correcting, limitless improvement 

and change, defying the history, the morality, and, indeed, the very materiality of 

the body. In place of that materiality, we now have cultural plastic”. (Bordo, 

2003b) 

Ze vraagt zich af sinds wanneer het adjectief ‘perfect’ toepasbaar is geworden op het 

menselijk lichaam: “we change, we age, we die” (Bordo, 2003b). Het is desondanks 

toepasbaar omdat het een maatstaf is geworden. Dat niemand zo’n lichaam heeft doet er 

niet toe aangezien iedereen aan de hand van dit adjectief beoordeelt. Het adjectief is 

door de media, “the digital”,  realiteit geworden omdat het ons verwachtingen, wensen 

en oordelen over het uiterlijk oplegt. Ze noemt het perceptuele pedagogie: 

These images are teaching us how to see. Filtered, smoothened, polished, 

softened, sharpened, re-arranged. And passing. Digital creations, visual cyborgs, 

teaching us what to expect from flesh and blood. (Bordo, 2003b, p. xviii) 

Deze afbeeldingen hebben, aldus Bordo, een dubbele beïnvloeding, ze tonen hoe 

iemand mooi kan zijn en daarenboven hoe men kan worden wat de dominante cultuur 

bewondert. Zo bewerkstelligen deze “a cultural tidal wave of obsession with achieving a 

disciplined, normalized body” (2003b, p. xx). Zelfs al is er recent (sinds 1993: eerste 

publicatie van haar boek) diversiteit
32

 te zien in de modewereld, we mogen niet vergeten 

dat die afkomstig is van diezelfde mensen die ons het hegemonische ideaal brachten van 

de “blue-eyed blonde”, die rimpelloos is en geen cellulitis kent (Bordo, 2003b). 

Hiermee spoort ze aan tot het wantrouwen van zelfs op-het-eerste-zicht benevolente 

modeplaatjes. Hoopvol, daarentegen, wijst ze op enkele culturele fragmenten die 

weerstand tonen tegen de manufactured look, culturele uitingen van aversie van 

armored perfection (2003b, p. xxxii). Verder in haar boek lezen we ook een bespreken 

van feministische analyses van de “politics of the body” (2003b, p. 23). Zo zou het 

‘oude’ feminisme daar een manke kritiek op hebben gegeven:  
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 Hier bedoelt Bordo etnische diversiteit 
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The “old” feminist discourse may have been insufficiently attentive to the 

multiplicity of meaning, the pleasures of shaping and decorating the body, or the 

role of female agency in reproducing patriarchal culture. (Bordo, 2003b, p. 31) 

Bordo haalt ook Foucault (die frequent werd gebruikt in feministische analyses) erbij 

door te wijzen op de interiorisering van dominante schoonheid
33

 (volgens haar een van 

de enige nuttige bijdrages van de vele associaties met Foucault’s werk):  

An inspecting gaze, a gaze which each individual under its weight will end by 

interiorizing to the point that he is his own overseer, each individual thus 

exercizing this surveillance over, and against himself. (Bordo, 2003b, p. 27) 

Ze wijst er ook op dat vele analyses falen in hun bespreking, of ontberen daarvan, van 

de verantwoordelijkheid die vrouwen zelf dragen: “Many, if not most, women are also 

willing (often, enthusiastic) participants in cultural practices that objectify and sexualize 

us” (2003b, p. 28). Het onvermeld laten van dit laatste is volgens haar datgene wat vele 

feministische analyses in gebreke laat. Maar ze waarschuwt dat datzelfde idee ook snel 

kan veranderen in conclusies als “we are our one worst enemies” (2003b, p. 28). Ze 

poogt desondanks zulke zwart-witte beschuldigingen te nuanceren: 

Most men equally with women, find themselves embedded and implicated in 

institutions and practices that they as individuals did not create and do not 

control. (Bordo, 2003b, p. 28) 

Vrouwen mogen ook niet zomaar als passieve slachtoffers bestempeld worden, ze zijn 

geen cultural dopes, “blindly submitting to oppressive regimes of beauty”, alleen maar 

omdat men zegt dat er “normalizing cultural forms” zijn (2003b, p. 30). Daarentegen 

kan feministische culturele kritiek niet direct normatief zijn voor de persoonlijke 

levenssfeer: deze kritiek zou incompatibel zijn met de huidige (t.t.z. 1993) cultuur. Zelf 

geeft ze het voorbeeld van een recent gevolgd dieet dat haar volgens critici hypocriet 

maakt.  Als weerwoord beklemtoont ze dat het doel van  feministische culturele kritiek 

is “edification and understanding, enhanced conscioussness of the power, complexity 

and systemic nature of culture” (2003b, p. 30).  Daarvoor is een kritische analyse nodig 

van het hele systeem, een erfenis van het ‘oude’ feminisme die ze wil behouden (2003b, 
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 Dominante schoonheid is een interessante woordelijke samenvoeging daar het, volgens mij, twee 

dingen benadrukt: (1. letterlijk) het hegemonische schoonheidsideaal dat (2. impact) door zijn groeiende 

perfectie dwingender, dominanter wordt; een soort van dubbele dominantie? 
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p. 32)
34

. Deelanalyses vertellen slechts een half verhaal en dat is wat Bordo tracht te 

vermijden. Ze bepleit echter ook enkele postmoderne karakteristieken, nl. subtiliteit en 

veelzijdigheid in het discours. Alleen zo kunnen systemic perspectives gecreëerd 

worden. Zo combineert ze aspecten van het oude feminisme en postmodernisme.  

Lennon geeft een goed voorbeeld: 

Bordo (1993) developed her complex and influential reading of the anorexic 

body: “female slenderness … has a wide range of sometimes contradictory 

meanings … suggesting powerlessness … in one context, autonomy and 

freedom in the next”. (Lennon, 2010) 

- The Twilight Zones: The Hidden Life of Cultural Images from Plato to O.J. 

(1997) 

Dit boek is een verzameling essays over de beeldcultuur, de verhouding van de 

massacultuur met waarheid, virtuele realiteit, intimidatie tussen de seksen en de 

marginalisatie van het feminisme. Volgens haar wordt het zeer moeilijk realiteit en 

schijn uit elkaar te houden en daarom is het inzicht nodig dat niet alle representaties 

realistisch en te vertrouwen zijn. Het lichaam en de praktijken errond beschouwt ze als 

een aparte arena waarin culturele betekenisgeving gespiegeld wordt. Ze vergelijkt de 

media met Plato’s schrijven over de mensen in de grot: 

Plato asks us, would not these shadow images, these illusions, seem to be 

“reality” to us? They would be the only world we knew (…) If suddenly forced 

outside the cave, we would surely be confused and even scornful of anyone who 

tried to tell us that this, not the cave, was the real world, that we had been living 

inside an illusion, deceived into believing that artificial images were the real 

thing. (Bordo, 1997, p. 1-2) 

Ze meent dat Plato’s allegorie nog nooit zo toepasselijk is geweest als vandaag de dag, 

met dat verschil dat het bij Plato een metafoor is (de wereld van de zintuigen in 

tegenstelling tot de perfecte, abstracte werkelijkheid) en vandaag een feit. Vandaag zijn 

de afbeeldingen alomtegenwoordig en lijken ze bovendien meer door te gaan voor 

realiteit dan de afbeeldingen uit het verleden. Die afbeeldingen “were always presented 

to us bathed in visual cues (soft focus, dramatical lightning) that signified 
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 Echter met het gevaar van ongenuanceerde conclusies, bijvoorbeeld als zouden vrouwen cultural dopes 

zijn. 
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illusion”(Bordo, 1997, p. 2). Ze waarschuwt voor een virtuele realiteit die de echte 

realiteiten “obscure and mystify” wat een invloed kan hebben op de meest intieme 

aspecten van ons leven (1997, p. 2). Haar kritiek is duidelijk:  

With created images setting the standard, we are becoming habituated to the 

glossy and gleaming, the smooth and shining, the ageless and sagless and 

wrinkleless. We are learning to expect “perfection” and to find any “defect” 

repellent, unacceptable. (Bordo, 1997, p. 3) 

Daarbovenop komt er nog een cultuur van agency die door deze afbeeldingen schemert 

of deze letterlijk vergezelt: “I’m doing it for me” (1997, p. 32). Op zich vindt ze daar 

niets mis aan, maar helaas impliceert for me toch iets anders:  

I would gladly accept it if “for me” meant “in order to feel better about myself in 

this culture that has made me feel inadequate as I am”. (Bordo, 1997, p. 32) 

De me wordt hier voorgesteld als een authentiek en persoonlijk referentiepunt, 

onaangeroerd door externe waarden en normen. Iets wat ze Naomi Wolf, die volgens 

Bordo enkele jaren na haar boek ‘The Beauty Myth’ dezelfde conclusies trekt omtrent 

agency, ook verwijt: “according to the rehabiliated Wolf, we’re supposed to stop 

complaining and – you guessed it – “Just do it” (Bordo, 1997, p. 34). Een slogan die de 

reclame ook vaak aanwendt.  Zulke feministen, “the good “new” feminism” (zoals 

Wolf) menen dat er iets schort aan het duperen van vrouwen tot passieve slachtoffers 

(cultural dope) en huldigen de agency die elke vrouw zou bezitten (Bordo, 1997, p. 36). 

Bordo typeert zichzelf als een (zogezegde) bad feminist, maar nuanceert de kritiek op 

die categorie door te stellen dat:  

Neither of us views women as passive sponges in this process but (as I put in 

Unbearable Weight) as engaged in a process of making meaning, of ‘labor on 

the body’. (Bordo, 1997, p. 37) 

Agency is een leeg begrip als het de “real orchestra that is playing in the background, 

the consumer culture we live in” (1997, p. 38) negeert. Het is essentieel dat de populaire 

cultuur kritisch geanalyseerd wordt opdat de gevolgen van “remaining in the dark, 

intoxicated by the illusions cast on the wall”
35

 (1997, p. 15) vermeden kunnen worden. 
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 En die gevolgen zijn niet min, en hier heeft ze het over het algemene (niet alleen over het fysieke 

uiterlijk) voorliegen door de populaire cultuur: “the collapse of any intelligent political discourse (we 
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Als ze agency betrekt op modefotografie wijst ze erop hoe “those elements are; 

however, arranged precisely in order to arouse desire, fantasy, and longing, to make us 

want to participate in the world they portray” (1997, p. 122). Hiermee countert ze de 

kritiek als zouden foto’s gewoon foto’s zijn en de kijker maar moet beseffen dat deze 

onrealistisch of uitzonderlijk zijn (d.i. enkel het model ziet er zo uit). De 

geperfectioneerde afbeeldingen domineren het realiteitsconcept en creëren normen voor 

iedereen (1997, p. 116), wat dus in fel contrast staat met het geloof in (pure) agency. De 

(evidente) kritiek dat vrouwen door de cultuur rond hun schoonheid tot objecten worden 

gemaakt is in Bordo’s opzicht ook niet volledig waar. Deze kritiek dringt zich op door 

de continue culturele fetisjisering van vrouwenlichamen en lichaamsdelen (1997, p. 

125): 

But these fetishes are not mere body parts. Often, feautures of women’s bodies 

are arranged in representations precisely in order to suggest a particular attitude 

– dependence, or seductiveness or vulnerability. (Bordo, 1997, p. 125) 

Haar interpretatie van objectivering kadert het probleem anders zodat “we’re not talking 

about the reduction of women to mere bodies but about what those bodies express” 

(1997, p. 125).  En de interpretatie daarvan (what those bodies express) komt zo sterk 

op ons af omdat “their power, however derives from the culture that has generated them 

and resides not merely “in” the images but in the psyche of the viewer too” (1997, p. 

127). Dat de impact ook in de psyche van de kijker zit komt omdat we die volgens 

Bordo moeten beschouwen als een vorm van interactie (kijker – afbeelding). Het is geen 

eenrichtingsverkeer: de vrouwen in de afbeeldingen “she embodies a fantasy that 

answers needs they have” (1997, p. 130). En die noden zijn niet arbitrair, ze zijn het 

gevolg van “the world in which we live and our understanding of the kind of person we 

must be like in order to negotiate it most safely” (1997, p. 130). En zo is de cirkel rond.  

Bordo heeft bijvoorbeeld haar eigen studenten gevraagd waarom zij Kate Moss mooi 

vinden (figuur 16, 1997, p. 129). Niet per se vanwege haar uiterlijke kenmerken, maar 

vanwege wat Moss uitstraalt: “they began to talk in nonphysical terms” “she looks so 

cool” “so above it all” (1997, p. 127). De ondertitel bij de foto luidt dan ook “too cool to 

                                                                                                                                               
prefer soothing images, heartwarming anecdotes, euphemistic rhetoric), the inability to sustain love 

relationships (we expect them to be like the movies, where “love” is visually coded by playful romps on 

the beach, photogenic sex, dinners in chic restaurants, and where all human beings have great clothes and 

live in terrific apartments), a perilous detachment from the realities of environmental damage, and of 

course the distractions and dangers of trying to become the bodies in the technologically fabricated 

images that surround us”(Bordo, 1997, p. 15) 
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care”, de individualiteit en agency benadrukkend?! De problematiek die voortkomt uit 

de hele beeldcultuur kan niet zomaar opgelost worden aan de hand van een 

tegenculturele reportage. Dit bedoelt ze waarschijnlijk als ze schrijft  dat een artikel 

over Junoesque
36

 lichamen anorexiapatiënten niet zal keren: voluptueuze dames zijn 

immers hun ideaal niet, hiermee wijzend op de zojuist beschreven interactie tussen 

(door de beeldcultuur gecreëerde wensen van de) kijker en beeld: “Jayne Mansfield is 

not their ideal!” (1997, p. 131). 

Rosalind Gill – Gender and the Media (2007) 

Gill schrijft haar boek ‘Gender and the Media’ ongeveer 10 jaar na het boek van Bordo 

(The Twilight Zones). Hierin poogt ze haar analyse van mediarepresentaties van gender 

bevattelijk neer te zetten, iets wat in tijden van “phenomenally rapid change” (2007a, p. 

1) een moeilijke opdracht is. Zeker omdat er daardoor contradictoire gender-

constructies naast elkaar bestaan. Daarnaast bestudeert ze ook de theoretische concepten 

en culturele politiek
37

 die daarbij komt kijken. Vandaag zouden meeste feministische 

eisen ingewilligd en feministische ideeën common sense geworden zijn, daarentegen 

kunnen we ook spreken van een backlash. In de postfeministische mediacultuur treffen 

we een continuüm tussen sterk feministische en seksistische fenomenen aan. Gill toont 

het paradoxale en complexe karakter van gender in de media. Op het einde van haar 

eerste hoofdstuk schrijft ze:  

Have the media been transformed by feminism, become – in significant ways – 

feminist? Or have they incorporated or recuperated feminist ideas, emptying 

them of their radical force and selling them back to us as sanitized products or 

lifestyles to consume? Is this a moment of backlash or retro-sexism? (Gill, 

2007a, p. 41) 

Dit is volgens haar een van de belangrijkste vraagstukken van het onderzoek naar media 

en gender vandaag. Om de ideeën die de media doorgeeft te analyseren verwijst ze ook 

naar Marx. Namelijk, in haar analyse van de vrouwenmagazines (en inmiddels ook 

mannenmagazines) hanteert ze zijn these dat er naast de inhoud van die magazines ook 
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 Zoals de godin Juno, op internet heb ik zelfs een website gevonden speciaal voor junoeske vrouwen 

(http://thejunoesque.com) waarop volgende definitie staat “of a woman imposingly tall and shapely” 
37

 “what kinds of intervention are needed today to engage with and challenge representations of gender in 

the media in order to produce gender relations that are more equal, open generous and hopeful” (Gill, 

2007, p. 6) 

http://thejunoesque.com/


49 

 

moet gekeken worden naar de commerciële organisaties erachter (2007a, p. 181)
38

 die 

tenslotte de magazines financieren. 

Vrouwenmagazines zouden vrouwelijkheid als iets contingent neerzetten: 

requiring constant anxious attention, work and vigilance, from touching up your 

makeup to packing the perfect capsule wardrobe, from hiding 'unsightly' 

pimples, wrinkles, age spots, or stains to hosting a successful dinner party. (Gill, 

2007b, p. 155) 

Daarentegen nuanceert Gill dit door aan te halen dat vrouwen ook voldoening kunnen 

halen uit zo’n schoonheidsroutines, ze noemt het gendered pleasures. Het is namelijk: 

perfectly possible to agree in one’s head that certain images of women might be 

reactionary or damaging or oppressive while remaining committed to them in 

emotion or desire. (Grimshaw in Gill, 2007a, p. 14) 

Deze gendered pleasures zouden daarentegen niet wijzen op resistentie tegen een 

onderdrukkende representatie van vrouwen (in de media), alleen maar omdat het een 

positieve emotie is. Het zit dus complex in mekaar en het is volgens haar deze 

complexiteit die de huidige cultuur onderscheidt van een anti-feministisch of pre-

feministisch etiket. De huidige cultuur is opvallend postfeministisch door: 

precisely this entanglement of feminist and anti-feminist ideas… A certain kind 

of liberal feminist perspective is treated as common sense, while at the same 

time feminism and feminists are constructed as harsh, punitive and inauthentic, 

not articulating women's true desire. (Gill, 2007b, p. 161) 

Een postfeministisch discours onderscheidt
39

 zich doordat het duidelijk een reactie is op 

wat vooraf ging. Volgens Gill mogen we dit discours niet alleen labelen als een 

backlash omdat het naast het verstoten van feministische ideeën deze ook voorstaat. De 

hedendaagse genderconstructie die we uit de media kunnen opmaken is ronduit 

contradictoir (Gill, 2007b, p. 163).  Zo zien we in de media namelijk concepten als 

autonomie, keuze en zelfverbetering gepaard gaan met het keuren, roddelen over en 

disciplineren van diegene die falen in hun prestatie van eerste concepten. De 
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 Die hun advertenties plaatsen in die magazines, waar laatsten bovendien financieel afhankelijk van zijn.  
39

 Van prefeministische of feministische genderconstructies (Gill, 2007b, p. 163). 
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argumentatie dat vrouwen zich niet meer zouden manoeuvreren tot mannelijke 

goedkeuring maar eigenlijk hun eigen goesting volgen en dus vrije agenten zijn trekt 

Gill in twijfel. Ze wijst volgens mij op de wens naar algemene goedkeuring, nl. van 

zichzelf en buitenstaanders (als die twee al niet inwisselbaar zijn geworden
40

). Dat 

vrouwen louter zichzelf  behagen: 

will not to do as a substitute. It presents women as entirely free agents, and 

cannot account for why, if women are just pleasing themselves,and following 

their  own autonomously generated desires, the resulting valued 'look' is so 

similar -- hairless body, slim waist, firm buttocks, etc. (Gill, 2007b, p. 154) 

Gill verbindt deze manke argumentatie met het neoliberalisme dat individuen neerzet 

als vrije personen die autonoom en op rationele wijze hun eigen handelen kunnen 

regelen en daar dan ook de verantwoordelijkheid voor moeten dragen (2007b, p. 154). 

Zo hebben het postfeminisme en het neoliberalisme veel gemeen. Gill wijst er dan ook 

op dat het huidige medialandschap (omtrent vrouwen) gekarakteriseerd wordt door een 

make-over paradigma (2007b, p. 156): 

From the sending of a brief text message to the ordering of the drink, no area of 

a woman's life is immune from the requirement to self survey and work on the 

self. And more and more aspects of the body come under surveillance: you 

thought you were comfortable with your body? Well think again! When was the 

last time you checked your  upper arm definition’? Have you been neglecting 

your armpits or the soles of your feet? Do you sometimes have (ahem) 

unpleasant odours? (Gill, 2007b, p. 155) 

Niet alleen het uiterlijk staat op het spel, ook de identiteit wordt betrokken, immers “the 

self has become a project to be evaluated, advised, disciplined and improved” (Gill, 

2007b, p. 156). Met andere woorden de vrouwelijke identiteit is volgens Gill het ideale, 

want te veranderen, neoliberale subject (2007b, p. 156). In haar artikel 

‘Empowerment/Sexism: Figuring Female Sexual Agency in Contemporary Advertising’ 

(Gill, 2008) verwijst ze naar een satirisch artikel waarin staat dat alles wat vrouwen 

doen nu als empowering kan beschouwd worden. Het artikel in kwestie (“Women Now 
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 Wat een vrouw voor zichzelf, als vrije agent, wenst zit ingebed in kader dat haar subjectiviteit te buiten 

gaat. Het negeert de relatie tussen subjectiviteit en representatie (van iets in de media) (Gill, 2007b, p. 

154). 
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Empowered By Everything A Woman Does,” 2003)  schrijft  dat vrouwen nu leven in 

“a state of near-constant empowerment”. Iets wat volgens datzelfde satirische artikel in 

fel contrast zou staan met wat vrouwen vroeger emancipeerde, nl. reproductieve rechten 

en gelijkheid op het werk. Gill bespreekt er ook Harris’ artikel over het opkomen van 

een vrij discours onder vrouwen over seksueel verlangen. Fanzines
41

, blogs en website 

zouden fungeren als “marginal, liminal spaces where women are able to engage in 

‘unregulated dialogue’ and generate their own meanings” (Harris, 2005 in Gill, 2008, p. 

38). Deze wijzen op het bestaan van een subcultuur omtrent vrouwelijke seksualiteit. 

Niettegenstaande deze subcultuur, wendt ook de reclamewereld emanciperende ideeën 

toe sinds de financiële ontvoogding van vrouwen:   

They became target for new products and also forced a reconsideration of earlier 

modes of representation (…) by the late 1980s and early 1990s, advertisers had 

begun to recognize the significance of many women’s anger at being objectified 

and bombarded with unattainable, idealized images of femininity. (Gill, 2008, p. 

39) 

Commodity feminism, een concept dat ze van Goldman haalt (Goldman 1992 in Gill, 

2008, p. 39), houdt de vele wijzen waarop reclame de feministische kritieken 

incorporeert, om zo de macht die deze bezitten tegelijkertijd te temperen, in. Ook Gill 

maakt de vergelijking tussen de jaren ’50 en nu: toen was het het ideaal van de 

huisvrouw, nu dat van het ideale lichaam dat de focus “for women’s labour and 

attention” is “from which their worth was judged” (2008, p. 42). De definitie van 

vrouwelijkheid is dus veranderd: het is nu vooral een lichamelijke eigenschap in plaats 

van een psychologische en/of socioculturele (Gill, 2008, p. 42). Het is binnen deze 

identiteit dat de nieuwe soort empowering geplaatst wordt. Het gaat dan over power 

femininity, producten worden verkocht aan de hand van een discours van vrouwelijke 

empowerment: “with the promise of confidence and self-esteem”(Gill, 2008, p. 43). 

Maar die kracht beslaat enkel de “ability to attract male attention and sometimes female 

envy” (Goldman, 1992 in Gill, 2008, p. 43) Vrouwen worden nu voorgesteld als actief 

en krachtig in plaats van passieve slachtoffers. Maar Gill geeft hier in haar artikel 

kritiek op. De pientere adverteerders commodificeren een uitgedund feministisch 

bewustzijn. Uitgedund omdat het van diens kritiek op genderrollen en –relaties 
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 Een samenvoeging van de woorden ‘fan’ en ‘magazine’ en het betekent een “tijdschrift uitgegeven door 

liefhebbers” (“Fanzine” 2014) 
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losgekoppeld is (Gill, 2008, p. 54). We kunnen dit dus niet als een emanciperende 

representatie beschouwen aangezien ook het merendeel van de vrouwen uitgesloten 

wordt in zulke representaties. Bovendien wordt al het harde werk (en tijd) dat achter 

zo’n uiterlijk schuilt onvermeld gelaten. Dit uiterlijk wordt dan als zijnde natuurlijk 

voorgesteld: “the ultimate sleight of hand” (Gill, 2008, p. 44). Dat handelingen in 

functie van het uiterlijk momenteel geen handelingen zijn die getuigen van agency 

bewijst het feit dat vrouwen allemaal hetzelfde uiterlijk nastreven. Het bestaan van een 

ideaal op zich contrasteert al met agency: 

If it were the outcome of everyone’s individual, idiosyncratic preferences, surely 

there would be greater diversity rather than growing homogeneity organized 

around a slim yet curvaceous, toned, hairless, young body. (Gill, 2008, p. 44) 

Op het einde van haar artikel ‘Empowerment/Sexism: Figuring Female Sexual Agency 

in Contemporary Advertising’ (2008) vraagt ze zich af hoe er resistentie kan zijn tegen 

de eentonige representaties van vrouwen als de ‘oude’ kritieken gedoofd zijn: 

And if second-wave slogans such as ‘THIS AD OBJECTIFIES WOMEN’ are no 

longer effective in a mediascape populated by active sexual subjects, what kind 

of cultural politics is equal to the task of resisting contemporary representations. 

(Gill, 2008, p. 55) 

Angela McRobbie – The Aftermath of Feminism (2009) 

Angela McRobbie heeft het in haar boek ‘The Aftermath of Feminism: gender, culture 

and social change’ (2009) over het postfeminisme dat zonder een backlash te zijn toch 

een nieuw soort anti-feminisme voortbrengt
42

. Emancipering en keuze worden in een 

individualistisch discours gezet opdat deze instrumenteel aangewend kunnen worden als 

substituut van een echt feminisme. Ze noemt het faux-feminism (McRobbie, 2009, p. 1). 

De inleiding van haar boek betitelde ze dan ook met volgende woorden: “Introduction: 

in exchange for feminism”. Naast andere wordt het thema schoonheid onder de loep 

genomen.  

Een echt feminisme, als coherent geheel, bestaat volgens haar niet. McRobbie meent dat 

laatste bestaat uit de talloze inspanningen van een minderheid “self-declared feminists” 
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 Haar beschrijving van het postfeminisme heeft daarom wat weg van Gill’s typering. 
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die op zelfgeorganiseerde wijze als een assertieve kracht fungeren in de maatschappij 

(2009, p. 2). Het is deze potentiële kracht die men (lees: maatschappelijke lichamen, 

instituten en organisaties die hun gevestigde macht en de genderhiërarchie willen 

behouden) met het faux-feminisme zou willen ondermijnen. Het doel van haar boek is 

dan ook die oppositie, waarmee ‘het’ feminisme eerst moet afrekenen vooraleer het z’n 

potentieel wil volbrengen, in kaart brengen, “especially since they now take the guise of 

modern and enlightened ‘gender aware’ forms of governmentality” (2009, p. 2). Zo 

wordt de consumptiecultuur gecombineerd met feministische aspecten en worden 

nieuwe vrijheden zoals vrouwelijke seksualiteit ingelijfd. McRobbie spreekt over een 

zogezegde toenadering tussen het kapitalisme en de kritische geest van het feminisme 

(2009, p. 4). Anti-feministische elementen worden gecombineerd met neoliberale 

waarden. 

Vroeger had McRobbie nog geloofd in een ‘populair’ feminisme dat zich, bijvoorbeeld 

via een feministisch redactiebeleid, zou kunnen vestigen in de vrouwenmagazines. 

Echter, de afhankelijkheid van advertenties en de constante nood zichzelf heruit te 

vinden
43

 maken van magazines niet de geschikte locatie voor een feministische 

‘knowledge transfer’ (2009, p. 5). Haar ongeloof is aangescherpt door een “critical 

cultural industry perspective” (2009, p. 5). 

Ze somt de volgens haar grootste oorzaken van de ondergang van het feminsime, als 

inhoud in o.a.  magazines, op: 1) agressief individualisme, 2) een hedonistisch 

vrouwelijk fallisme wat betreft haar seksualiteit en 3) een obsessie met 

consumptiecultuur (2009, p. 5). McRobbie waarschuwt dus voor een onterecht 

(prematuur) enthousiasme voor de fusie van feminisme en populaire cultuur. Een 

populair feminisme zou in feite nefast zijn voor de emancipering van vrouwen. 

Vrouwen worden volgens McRobbie voorgesteld als geïndividualiseerde subjecten die 

een reeks capaciteiten toegewezen krijgen zodat zij als “agents of change” kunnen 

getypeerd worden (2009, p. 6). De mode- en schoonheidsindustrie geven vrouwen een 

moderne soort vrijheid, via een “full immersion in consumer culture” (2009, p. 9). In 

die hedendaagse cultuur wordt een vrouwelijke pathologie
44

 bovendien genormaliseerd 
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 Waardoor ze nu vreest dat een feministisch discours slechts een trend van enkele seizoenen zou zijn 

(McRobbie, 2009, p.5) 
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 McRobbie heeft het dan bijvoorbeeld over de talloze eetstoornissen die het gevolg zijn van de 

verwachtingen die bij vrouwen worden geschept over het uiterlijk (2009, p. 9). 
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en dit wordt zelfs gezien als de “high price of freedom” (2009, p. 9). Laatste is deel van 

de ‘new forms of gender regulation’ die het postfeminisme
45

 kenmerken, dat volgens 

McRobbie dus vooral vorm heeft gekregen in en door het neoliberalisme, dat met 

waarden als emancipatie, keuze en persoonlijke ontwikkeling het individu centraal zou 

stellen. Zo zijn de eisen van het tweede-golf feminisme ingewilligd maar getuigen 

daarentegen de genderrepresentaties van misogynie. Glamour wordt in de media 

voorgesteld als zijnde een persoonlijke en leuke keuze maar McRobbie wijst echter, 

naast het perfectionistische ook, op het racistische als heteronormatieve karakter 

daarvan. De diversiteit van vrouwelijkheid, in al zijn facetten
46

, wordt niet in beeld 

gebracht. Haar boek behandelt meer dan alleen de representatie van het uiterlijk en mag 

daarom door de ‘bloemlezing’
47

 hier neergezet niet beschouwd worden als enkel 

schoonheid-aangaande (dit geldt overigens ook voor de andere feministische academici 

hier besproken). 

  

                                                 
45

 In McRobbie’s interpretatie is het postfeminisme vooral een anti-feminisme. De term kan echter ook 

gewoon de periode na het “tweede-golf-feminisme” aanduiden of, iets positiever, een nieuw feminisme. 
46

 Zowel aangaande het uiterlijk als bijvoorbeeld de seksuele geaardheid of de carrière. 
47

 In die zin dat hier voornamelijk haar kritieken op de representatie van het uiterlijk van vrouwen werden 

beschreven. 
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3.2 De cultuurindustrie 

Realistische schoonheid in de media kan emanciperend werken. Echter, ik denk direct 

aan Kants raad, namelijk dat men z’n eigen verlichting in handen heeft en men zich 

moet/kan bevrijden uit de eigen onmondigheid door zich te bedienen van het verstand. 

Die twee samengebracht brengen als vanzelf de volgende redenering naar voor: 

realistische schoonheid in de media ‘voor u’ voorgeschoteld (als een bevrijding ten 

opzichte van het status quo) is geen ‘echte’ bevrijding door middel van eigen denkwerk, 

maar is er een ‘van bovenaf’ gegeven. 

Ratio
48

 is echter dat wat men in de traditie van de ‘kritische theorie’ wantrouwt. Zo zou 

de Verlichting een (negatieve) dialectiek, “self-destructive tendencies” (Bohman, 2013), 

met zich mee brengen die niet tot meer vrijheid leidt. Adorno en Horkheimer zijn 

beiden grondlegger van de Frankfurtse School, een filosofische stroming die deze 

Kritische Theorie ontwikkelde. Deze school tracht de maatschappij te analyseren aan de 

hand van een zeer kritische ingesteldheid ten opzichte van die, naar hun mening, 

repressieve kapitalistische maatschappij. In ‘De Rivier van Herakleitos’ lichten 

Vermeersch et al. (2008) Adorno’s theorie toe aan de hand van volgend voorbeeld: een 

protestliedje, oorspronkelijk bedoelt ter veroordeling van de hegemonische cultuur, 

wordt opgenomen in diezelfde cultuur die het verwerpt 
49

. Deze anekdote heb ik na het 

lezen van dit boek altijd onthouden en is bovendien van toepassing in deze thesis. Deze 

thesis onderzoekt namelijk ‘protest’-projecten die de hegemonische representatie van de 

schoonheid van vrouwen proberen te counteren
50

. De stelling dat zelfs een protestactie 

deel wordt van de hegemonische cultuur (cultuurindustrie) opdat deze van zijn 

transformerende kracht ontdaan wordt, is tevens één van de hypotheses van de Kritische 

Theorie die, naast het verklaren van de maatschappij, dus sociale emancipatie voorstaat. 

Volgens Adorno is cultuur een geïntegreerd component van het hele systeem (met name 

de kapitalistische economie). Cultuur zou niet ‘louter’ de reflectie zijn op dat systeem, 

maar er deel van geworden zijn. Laatste is zelfs zo pertinent dat “what might emerge as 
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 De rol die rede is weggelegd is instrumenteel van aard.  
49

 Een anekdote die bestempeld kan worden als ‘repressieve tolerantie’. Een concept dat Marcuse, tevens 

een prominent lid van de Frankfurtse School, in zijn essay onder dezelfde naam, nl. ‘Repressive 

Tolerance’ (1965), beschreven heeft. Het gaat over het tolereren van iets alleen maar om het te 

neutraliseren. 
50

 Er bestaat trouwens een interessant, recent geschreven, boek ‘Adorno, Culture and Feminism’ (O’Neill, 

2012) dat de relevantie van Adorno’s schrijven voor het hedendaagse feminisme onderzoekt. 
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a point of resistance to the all-embracing unity of the system is immediately integrated 

and repressed” (Adorno, 1991, p. 8). Met het concept ‘cultuurindustrie’ bedoelen 

Adorno en Horkheimer eigenlijk de massacultuur. Ze vermijden echter het gebruik van 

laatste term aangezien deze insinueert dat er vanuit de massa spontaan een cultuur 

opstijgt. Volgens hen gebeurt dit allesbehalve spontaan, maar kunnen we er een plan, 

telos
51

 in zien. Het doel is economisch succes en indirect dus commodificatie. 

Bovendien krijgt die massa geen protagonistische rol toebedeeld, maar is ze slechts een 

“appendage of the machinery” (Adorno, 1991, p. 85). In het voorwoord schrijft 

Bernstein dat slechts door het contrast met autonome kunst de valse identiteit van die 

cultuurindustrie kan blootgelegd worden (Bernstein in Adorno, 1991, p. 8).  

Adorno beschrijft de ironie die consumenten
52

 kenmerkt door te wijzen op de dubieuze 

relatie die zij hebben met de cultuur, “the world wants to be deceived” (1991, p. 89). 

Men verlangt dus bevrediging van een cultuur ongeacht de transparantie van het bedrog 

van laatste. Men zou volgens Adorno die cultuuruitingen (materiële als immateriële) 

verwelkomen, zelfs met kennis van het doel waarvoor die zijn vervaardigd (1991, p. 

89). Die verwelkoming, legt hij uit, zou ook verklaard kunnen worden doordat de 

cultuurindustrie mensen van “standards for orientation” voorziet (1991, p. 89). De 

kracht van de cultuurindustrie is namelijk de vervanging van een bewustzijn door 

conformiteit (Adorno, 1991, p. 90). 

[…] the dilemmas of the contemporary epoch would end if people would simply 

follow the lead of prominent personalities. In so far as the culture industry 

arouses a feeling of well-being that the world is precisely in that order suggested 

by the culture industry, the substitute gratification which it prepares for human 

beings cheats them out. (Adorno, 1991, p. 92) 

De cultuurindustrie neemt het dus over van individuen. Hun denkwerk is niet meer 

nodig daar die cultuur hen ervan overtuigd dat die of deze problemen de wereld uit zijn 

of toch in ‘veilige handen’ (dat is: geassimileerd in die cultuur) zijn: 

It impedes the development of autonomous, independent individuals who judge 

and decide consciously for themselves. (Adorno, 1991, p. 92) 
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 Een industrie, als het ware: cultuur is een well-oiled machine geworden die de massa van hun autonome 

denken berooft/bedriegt. Adorno beschrijft het met een ludiek zinnetje: “The customer is not king, as the 

culture industry would have us believe, not its subject but its object” (Adorno, 1991, p. 85) 
52

 Hij typeert de mensheid, onderdanig aan de cultuurindustrie, tot consumenten van die cultuur. 
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Dit is echter nodig opdat men van een democratische maatschappij kan spreken. De 

cultuurindustrie belemmert de emancipatie dus ook door mensen daar slechts zo ‘rijp’ 

voor te maken als “the productive forces of the epoch permit” (Adorno, 1991, p. 92). 

Zonder Adorno’s these van toepassing te zien in alle/meerdere aspecten van de cultuur, 

of de cultuur in zijn geheel, acht ik zijn denken toch het vermelden waard binnen deze 

thesis. 

De representatie van schoonheid in de media is een gecontesteerde aangelegenheid en 

wat ‘de’ cultuur daarmee aanvangt is dus een kwestie van assimilatie
53

 of democratische 

emancipatie. In één van zijn essays, nl. ‘Culture and Administration’ (1991, p. 93 - 113) 

wordt het ‘administratieve karakter’ van cultuur uitgelegd: “to assemble, distribute, 

evaluate and organize” (1991, p. 93). Een vreemde toelichting aangezien cultuur 

doorgaans als het tegengestelde daarvan wordt beschouwd. De hedendaagse 

neoliberalistische samenleving lijkt op het eerste zicht in tegenspraak met deze 

‘doelmatige, administratieve cultuur’. Cultuur, en de handelingen van mensen, is het 

resultaat van de vrije wil: “culture is the perennial claim of the particular over the 

general” en “administration necessarily represents […] the general against this 

particular” (Adorno, 1991, p. 98). Echter het is de onzichtbaarheid van de afzonderlijke 

mens in die cultuur die deze zo administratief en dus doelgericht, in plaats van 

authentiek, maakt. Het individu wordt namelijk door de cultuur in de maling genomen 

opdat deze zich niet kan ontwikkelen tot een werkelijk authentiek persoon. Die cultuur 

biedt hem een kader aan waarin hij zichzelf kan beschouwen als een uniek persoon met 

zogezegd eigen kwaliteiten en verlangens. Laatsten zouden dus louter entiteiten zijn van 

de cultuur, i.p.v. eigenschappen van een individu (Adorno, 1991). 
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 In de betekenis die ook de sociologie hanteert: opgenomen worden in een groter geheel waardoor 

eersten onderscheidende kenmerken verliezen. Ik denk dat dit begrip  
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4.Analyse van realistische schoonheid 

In dit hoofdstuk wordt het concept ‘realistische schoonheid’ (in de media) aan de 

voorgaande kritische theorieën/theses getoetst. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de 

casussen en ook van essays, artikels en boeken die schrijven over thema’s gaande van 

het verband van hegemonische schoonheid, of zelfs realistische schoonheid, met 

psychologie, ethiek, economie, …etc., tot meer theoretisch op zichzelf staande stukken. 

Veel academisch schrijven dat hier gebruikt wordt gaat over de status quo, d.i. het 

hegemonische ideaal, desalniettemin hebben de vondsten daarin inzichten opgebracht 

die deze kritische analyse van realistische schoonheid in de media vooruit hebben 

geholpen. In dit deel leest u dus over de implicaties van realistische schoonheid, zoals 

we die vandaag in de media vinden (de casussen). De bedoeling hierbij is het ethische, 

emanciperende gehalte ervan na te gaan opdat de ‘ware aard’
54

 ervan kan bloot gelegd 

worden. De waarden en opvattingen die erin schuil gaan kunnen, na analyse, immers 

paradoxaal blijken met wat het concept tracht voor te staan. 

De realistische representatie in de populaire cultuur wordt aan de hand van diens 

eigenschappen beoordeeld. Na deze analyse zou er een beter beeld geschapen kunnen 

worden van hoe een ‘ware’ realistische schoonheidscampagne er niet uit ‘hoort’ te zien. 

Deze analyse bevat kritieken die niet noodzakelijk van toepassing zijn op het volledige 

‘gamma’ RS-initiatieven. Er is voor gekozen de kritieken eerst afzonderlijk te bespreken 

om daarna de casussen en de kritische perspectieven te evalueren aan de hand van deze 

afzonderlijke analyse. 
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 In tegenstelling tot wat realistische schoonheid wordt voorgesteld te zijn, nl. een emanciperende 

boodschap die op één lijn zit met vrouwen. 
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Ontwikkelingspsychologie: Body Image en Affect 

In welk klimaat een kind opgroeit bepaalt volgens Koblenzer in grote mate de 

gevoeligheid voor een al dan niet minderwaardige body image. Een kind met een 

stabiele hechting, “who is loved and cherised with consictency and given adequate and 

empathetic touching” (Koblenzer, 2003, p. 473), zal zich deze positieve stabiliteit eigen 

maken en opgroeien met een adequate reflectie over zichzelf en anderen. Zo’n 

(fortuinlijk) individu is in staat rationele beslissingen te maken over het (eigen) uiterlijk 

(Koblenzer, 2003, p. 473). Minder fortuinlijke
55

 individuen ervaren een leegte 

vanbinnen of hebben een mank, onzelfzeker lichaamsbeeld. Laatsten zullen dit onder 

andere pogen te verhelpen door een idool na te streven. Een streven dat volgens 

Koblenzer gedoemd is te falen, daar de innerlijke leemte andere oorzaken kent, namelijk 

een onstabiele hechting en dus zal blijven bestaan. Een verklaring hiervoor is volgens 

haar te vinden in de creatie, tijdens de kindertijd, van een concept van de ‘ideale’ 

persoon. Iets wat in de adolescentie voornamelijk door de peer group en via de media 

wordt vormgegeven, in tegenstelling tot de rol van de ouders daarin in de kindertijd: 

“self-esteem at this stage depends on how close the reality approximates to the ideal” 

(Koblenzer, 2003, p. 474). De media hebben dus slechts aan het ‘einde’ van de rit een 

directe rol in het concept van de ideale persoon. Indirect, echter, brengen ouders wel 

zo’n idealen (want mede vormgegeven door de media)
56

 over op hun kind. Dus de rol 

die voor realistische schoonheid (in de media) is weggelegd is er in de eerste plaats één 

die ouders en het opgroeiklimaat moeten vervullen: dat is realistische idealen 

stimuleren
57

. De keuze
58

 om onrealistische culturele idealen niet na te streven hangt 

volgens Koblenzer af van de identificatie met eerdere idolen die andere
59

 waarden, zoals 

bijvoorbeeld wijsheid, behelzen. Koblenzer wijst op de inzichten uit de 

ontwikkelingspsychologie en koppelt deze aan het streven naar schoonheid.   

Deze inzichten impliceren dat RS niet op zichzelf staat maar interageert met de 

psychologische dispositie die een individu heeft gecreëerd tijdens het opgroeien. De 
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 In datzelfde artikel bespreekt ze een ‘vicieuze cirkel’, nl. mooie mensen (jong tot oud) worden 

positiever benaderd en creëren dus vanzelf een positievere identiteit: “these benefits, in turn, enhance the 

psychosocial benefits, so that the upward spiral continues” (Koblenzer, 2003, p. 474). 
56

 Iets wat Koblenzer onvermeld laat. 
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 In een filmpje getiteld ‘Onslaught’, deel van hun de Dove campagne, krijgen we de volgende raad 

“Talk to your daughter, before the beauty industry does”.  
58

 Koblenzer gebruikt het woord keuze: “The choice not so to strive may depend on identification with 

earlier idols whose values deviated from the cultural norm” (Koblenzer, 2003, p. 474). 
59

 Van die culturele norm afwijkende waarden (Koblenzer, 2003, p. 747). 
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nood aan RS in de media zou, om vorige inzichten in het extreme door te trekken, enkel 

bestaan omdat sommige ouders niet slaagden in hun opzet. Laatste is echter een 

complexe opdracht, media beïnvloeden het opgroeiklimaat en zoals daarnet aangegeven 

via deze weg kinderen. RS zou volgens de inzichten van Koblenzer een van de laatste 

toeverlaten zijn voor individuen die door hun foute idealen en waarden de nadruk op 

schoonheid leggen in plaats van op andere ontplooiingsperspectieven. Individuen die 

andere waarden dan schoonheid voorop stellen zouden in deze redenering geen nood 

hebben aan RS. Laatste inzicht wordt hierna besproken in ‘Oude wijn in nieuwe 

zakken’: hier lezen we dat RS de ambitie ‘schoon’ te zijn niet verlaat. 

De bijdrage van Koblenzer legt veel nadruk op de kindertijd en adolescentie en de 

voornaamste socialisatiefiguren daarin. Hierbij kreeg de media slechts een bijrol. Klepp 

and Rysst (2012) kennen de media een grotere rol toe als ze zeggen dat culturele idealen 

geïnternaliseerd worden en een interne gaze creëren:  

body ideals, as they are shown “everywhere”, are cultural models of ideal bodies 

which people are motivated by in various ways, and internalize in different 

degrees. (Klepp and Rysst, 2012, p. 261) 

RS moet volgens deze inzichten psychologische processen in acht nemen. In ‘The mass 

marketing of disordered eating and Eating Disorders: The social psychology of women, 

thinness and culture’ raadden ze dan ook een psychologische aanpak aan. Het concept 

van vrouwelijkheid dat een individu heeft zou ge-reframed moeten worden: al op hele 

jonge leeftijd associëren kinderen vrouwelijkheid met een dun lichaamsideaal, een 

voluptueus lichaam zou daarentegen minder vrouwelijk geacht worden (Hesse-Biber et 

al., 2006, p. 218). Deze reframing zou volgens datzelfde artikel echter niet alleen via de 

media moeten gebeuren maar ook via familie, vrienden, school, …etc. Interpersoonlijke 

relaties moeten betrokken worden in de afbraak van het hegemonische ideaal en dat 

maakt het een sociale, interpersoonlijke opdracht in plaats van louter een individueel 

streven. Dye noemt die interpersoonlijke setting “genuine systems of support” (2009, p. 

125) (verder in deze analyse zullen we zien dat ‘individualiteit’ niet altijd dienstig wordt 

geacht in dit proces van emancipatie). In de media kan deze interpersoonlijke aanpak 

bovendien bewerkstelligd worden door sociaal activisme te promoten. Daarnaast kennen 

Hesse-Biber et al. hiervoor ook een grote rol toe aan mediageletterdheid. 
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De associatie van vrouwelijkheid met een bepaald uiterlijk hangt ook vast aan het affect 

dat we daartegenover voelen. Naast body image, ervaren mensen immers ook body 

affect (Featherstone, 2010). Body image is een beeldende subjectieve ervaring van het 

eigen lichaam, body affect zou wijzen op de socio-emotionele relatie ten opzichte van 

het eigen lichaam:  

The body image that is conceived in the manner of a before-and-after 

photograph ignores the affective message. The affective body points to unseen 

and unnoticed aspects of interpersonal intereactions. (Featherstone, 2010, p. 196) 

Het draait dus niet alleen om hoe je eruit ziet, maar ook hoe je met je lichaam 

interageert. Hij duidt deze affectieve relatie aan de hand van volgend voorbeeld: mensen 

na een transformatie hebben een “course in method acting” nodig want ze moeten “the 

part of the new person one has elected to become” spelen (Featherstone, 2010, p. 196). 

De affectieve relatie waar Featherstone op wijst heeft implicaties voor  RS in de media. 

De modellen die RS personaliseren dragen hun semiotiek uit op een positieve wijze: ze 

voelen zich goed in hun ‘realistische’ vel. Dit (in scène gezette) affect wordt niet per se 

overgedragen op het publiek. Zo kunnen ze wel hetzelfde lichaam hebben of ervaren 

(body image), maar niet diezelfde positieve interactie erbij (body affect). In de status 

quo worden de geïdealiseerde modellen bijvoorbeeld gepresenteerd op meer dan 

lichamelijk aantrekkelijke wijze (dus affectieve wijze):  

They are invariably presented as relaxed, smiling and full of youthful energy, 

surrounded by the latest consumer goods in luxurious settings, enjoying another 

memorable ‘experience’. Such images of the carefree life, of bodily pleasures 

and excesses, of narcissitic grooming and pampering, are not without their 

critics. (Featherstone, 2010, p. 197) 

Het is dus belangrijk dat RS rekening houdt met deze affectieve relatie; die misschien 

meer invloed heeft (op internalisatie) dan de image versie van RS. Zo’n afbeeldingen 

nodigen ons uit tot vergelijking omdat het affect wordt getriggerd: “images invite 

comparisons: reinforcing who are not and who we would like to be” (Featherstone, 

2010, p. 197). Het is volgens hem namelijk het affect dat ons motiveert en “which helps 

us select perceptions from the world” (Featherstone, 2010, p. 211). In het stuk 

‘Negatieve connotatie’ wordt dit inzicht ook behandeld. RS zou namelijk wel eens 

kunnen falen in diens opzet omdat: 
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Much of human life is lived in a non-cognitive world in which the body cannot 

be reduced to a body image, an individual unitary or organic body, the surface 

for society to fill with signs. (Featherstone, 2010, p. 208) 

Oude wijn in nieuwe zakken 

Realistische schoonheidscampagnes zijn initiatieven die zich richten op een realistische 

perceptie rond het uiterlijk van de vrouw. Zo wenden ze de aandacht niet weg van 

schoonheid maar wordt deze louter verplaatst naar een realistischere finaliteit: “beauty 

standards more achievable for regular women” (Millard, 2009, p. 158). Het streven, 

weliswaar minder rigoureus, bestaat nog en het belang van schoonheid blijkt 

onverminderd. RS zou dus, net als de status quo, kunnen getypeerd worden als een 

drukkingsmiddel: schoonheid als finaliteit slorpt andere ontplooiingsperspectieven op. 

RS zou daar zelfs nog beter in slagen daar het een inclusief concept is. RS zou dus 

zowel tactisch ingezet kunnen worden binnen de consumptiemaatschappij (zie daarvoor 

ook ‘Winstmotief’) als onbewust het zojuist beschreven effect genereren. 

Het idee is dat de disciplining gaze dus getemperd maar inclusiever wordt en daarom 

een groter deel van de (vrouwelijke) bevolking treft. Die gaze is resultaat van 

representaties in de media en geeft de ervaring dat het eigen lichaam op een bepaalde 

manier bekeken wordt, wat leidt tot het disciplineren, body maintenance of negatieve 

evaluatie van het eigen lichaam (Klepp and Rysst, 2012, p. 261). Immers, ook in RS is 

schoonheid een maatstaf. Zelfs al is er sprake van een positief effect, deze is er omdat 

de ‘meting’ een positief resultaat kent voor het individu. Door de praktijk van het meten 

(de maatstaf) biedt RS geen duurzame werking
60

: 

By providing more reasonable beauty scripts, consumers might feel even better 

about themselves by being thinner or more attractive than the women in the 

advertisement. (Millard, 2009, p. 163)  

Schoonheid blijft dus het resultaat van een meting of vergelijking van het uiterlijk aan 

de hand van een maatstaf. Negatieve psychologische reflexen, zoals appearance 

anxiety, worden niet aangepakt maar verdwijnen van de voorgrond doordat RS in dit 

geval een goede zelfevaluatie teweeg brengt. Dye’s kritiek op Dove betrekt de rol van 
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schoonheid in identiteitsconstructie. RS zou nog altijd de nadruk leggen op zo’n 

constructie aan de hand van materiële in plaats van (inter-) persoonlijke relaties (2009, 

p. 115). Zo is zelfs de identiteit resultaat van een (fysiek-materiële) maatstaf. 

RS maakt dus met veel uitwassen van de status quo geen komaf. Schoonheidsidealen, 

realistisch of niet, kunnen een onderdrukkende werking hebben. Forbes et al. (2007) 

hebben ontdekt dat er een relatie is tussen seksisme en de huidige Westerse 

schoonheidsidealen (status quo). De twee zijn verbonden aan elkaar; echter, de richting 

van het verband is niet duidelijk. Hun “beauty ideals are oppressive” hypothese (BIO-

hypothese) voorspelt (en bevestigt) dat de idealen onderdrukkend werken en daar dus 

een sociale dimensie en functie uit op te maken is. Schoonheid zou een imperatief zijn 

voor vrouwen en dit toont het verband aan tussen het onderschrijven van die idealen en 

seksistische attitudes. Deze studie kan er op wijzen dat RS ook niet slaagt in het 

wegwerken van seksisme ten opzichte van het vrouwelijk uiterlijk. Forbes et al. 

hanteerden een vrij omvattende definitie: ook het imperatief van ontharing, kledij (het 

dragen van hakken) en make-up werden betrokken. Zaken waar RS dus rekening mee 

moet houden, aangezien het seksisme ook schuilt in kleinschalige of onschuldige 

beautification. Omdat het de waargenomen
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 discrepantie tussen het eigen lichaam en 

dat in de media is die de schadelijke effecten genereert (Bissell and Rask, 2010) is het 

belangrijk dat aan alle aspecten waarin discrepantie kan voorkomen aandacht 

geschonken wordt. De inzichten van Forbes et al. hebben er dus op gewezen dat RS de 

onderdrukking kan wegwerken door ook kledij, make-up, ontharing, …etc. van een 

realistisch alternatief te voorzien. Als er namelijk slechts enkele aspecten van 

schoonheid worden betrokken (huidskleur, gewicht, vorm) kunnen we nòg niet spreken 

van ware RS
62

. Immers, ook in onschuldiger feminine beautification, zoals 

huidverzorging, kledij, make-up, ontharing, …etc. schuilt er namelijk een 

conformistisch imperatief (Stuart and Donaghue, 2012)
63

. De status quo “not only 

impacts women’s weight satisfaction, but also their feelings about diverse body parts 
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such as the ears, lips, hands, and chin” (Lew et al., 2007). Volgens Halliwell en Dittmar 

(2004) bestaat er bovendien een verschil tussen weight-related en appearance related 

body esteem: zodat de maat van een model er niet veel toe doet, maar het dus andere 

uiterlijke aspecten zijn die de negatieve effecten genereren. Ook Cheng (2000) meent 

dat we niet te hard van stapel mogen lopen en moeten beseffen dat als alternatief 

erkende schoonheid aan dezelfde logica onderworpen wordt als voorheen:  

strategies to combat the history of aesthetic denigration through revaluing 

notions of difference or alternative beauty offers only short term cures since the 

fundamental logic of aesthetic judgment remains intact […] we continually run 

into a double bind wherein liberal discourse wants to rehabilitate beauty without 

having to assent to its seductions. (Cheng, 2000, p; 193) 

Cheng heeft het over etnische minderheden die worden betrokken in 

schoonheidsrepresentaties. Ze wijst erop dat die nieuwe representaties nog altijd “de 

depth and tenacity of the rejection” van voorheen dragen (Cheng, 2000, p. 194). Deze 

denkpiste kunnen we  betrekken op RS. 

Er is dus empirisch onderzoek nodig naar wat er zou gebeuren als alle aspecten van het 

uiterlijk een realistische invulling krijgen. Verminderd de imperatieve kracht of zelfs 

seksistische connotatie van zo’n aspecten door RS? Het uiterlijk, en vooral delen 

daarvan dragen (of lokken) immers betekenis (uit). Schoonheid wordt in een realistisch 

discours gezet zonder rekening te houden met de socio-culturele betekenissen die het 

(nog steeds) vervat:  

In OB, as has been noted about magazines and television shows, beauty is 

presented and described by readers as accessible and achievable, a universal 

aesthetic standard that transcends barriers of social class and race, and whose 

achievement depends on such psychological characteristics as self-

determination. (Lynch, 2011, p. 589) 

Het lichaam zonder persoon 

Schoonheid wordt dus als een op zichzelf staande categorie behandeld, een aparte 

eigenschap die een mens kan bezitten (één dimensie). Echter, tezelfdertijd worden er 

assumpties over iemands gehele zijn aan gekoppeld. Het is dus ook een sociaal-culturele 
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en zelfs historische hoedanigheid . Laatste wordt in de ééndimensionale benadering van 

RS over het hoofd gezien en dit “overlooks structural barriers such as sexism, racism 

and classism” (Keller, 2011, p. 11). Dit zorgt er voor dat RS vrouwen benadert als 

lichamelijk individu in plaats van als groep (wat ook de agency zou beknotten, zie 

daarvoor het stuk ‘Agency’). 

There is a tendency in the material for men and women with bodies that deviate 

from the ideals, to provide unclear and poorer descriptions and point to 

“personality” and “charm” as important for “looking good (…). They tend to 

emphasise “inner” more than “outer” qualities. (Klepp and Rysst, 2012, p. 262) 

Deze nadruk op het innerlijke zou wel eens kunnen verdwijnen als RS de nadruk op het 

uiterlijk komt te leggen. Mensen met niet-afwijkende lichamen bekijken het uiterlijk 

meer in fysieke, meetbare kwaliteiten. Mensen met afwijkende lichamen leggen meer 

nadruk op persoonlijkheid en vallen bovendien terug op eigen lichaamsidealen, die 

dichter bij het eigen uiterlijk zouden liggen (Klepp and Rysst, 2012): 

the “deviant” people have accepted not having ideal bodies, stating “that is just 

how I am” (…). People with normal bodies seem almost more dissatisfied than 

those with “deviant” ones. (Klepp and Rysst, 2012, p. 264) 

Omdat men zich met het ideaal kan vergelijken verwordt het lichaam iets wat men kan 

meten. Het komt los te staan van de persoon in kwestie omdat het onderdeel is 

geworden van het ideaal, het wordt geobjectiveerd. Over lichamelijke imperfectheden 

waar iets aan kan gedaan worden schrijven Klepp en Rysst dat ze moeilijker te 

aanvaarden zijn, “what it is possible to do something about, but one fails to achieve, can 

be harder to live with” (Klepp and Rysst, 2012, p. 264). Wanneer men het eigen lichaam 

begint te objectiveren wordt het moeilijker de zelfzekerheid op peil te houden via 

andere wegen dan die objectieve weg: “these ideals may thus be read as technologies of 

governing their souls” (Klepp and Rysst, 2012, p. 265). Zo schrijven ze dat een vrouw 

die overgewicht had “preferred to avoid objectifying her body”, maar dat door 

achteruitgaande gezondheidsredenen echter wel moest doen (Klepp and Rysst, 2012, p. 

265). Featherstone schrijft over een getransformeerd lichaam dat het “encourages 

people to judge their bodies in terms of social norms” (2010, p. 205).Ook volgens Klepp 

and Rysst objectiveren participanten met een ‘normaal’ lichaam zich “in light of the 

dominant gaze and act according to it” (Klepp and Rysst, 2012, p. 265). 
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Volgens-de-idealen normale mensen nemen dus een instrumentele rol aan ten opzichte 

van het lichaam. Deze idealen stammen uit een maatschappij die op consumptie gericht 

is en deze consumptiecultuur “asks people to take an instrumental attitude towards their 

bodies, to scrutinize themselves for imperfections, to measure up to the ideal bodies 

presented” (Featherstone, 2010, p. 207). RS zou deze instrumentele attitude kunnen 

temperen als het buiten die consumptiecultuur kan staan (zie verder ‘Winstmotief’). Zo 

schrijft Dye over Dove’s initiatief dat het vrouwen desondanks, door de verkoop van 

schoonheidsproducten, blijft aanmoedigen schoonheid op te vatten als een levenslang 

streven dat bovendien continue aandacht vereist. Het gaat de uitdaging niet aan de 

obsessie om de eigenwaarde aan de hand van het uiterlijk te bepalen weg te werken 

(Dye, 2009, p. 124). RS verplaatst de focus op “beauty as appearance” niet, want  

“perpetuating the notion that every woman should feel beautiful” (Lynch, 2011, p. 589-

590). Iedere vrouw zou een uniek uiterlijk hebben, maar zelfs hier schuilt een 

imperatief, namelijk ‘wees uniek’. Vrouwen worden dan weliswaar het eigen centrum 

van evaluatie maar “this shift from an external judging male gaze to a self-policing 

narcissistic gaze (…) with the internalized gaze simply representing a new disciplinary 

regime” (Lynch, 2011, p. 588). Het unieke uiterlijk wordt dus een mijlpaal geacht in 

iemands identiteit, “physical appearance as the most important aspect of women lives 

(…) a key source of their identities (Lynch, 2011, p. 589-590). Maar bestaat er echter 

wel zoiets als een echt uniek uiterlijk
64

? Zelfs al bestaat dit niet, het zou voornamelijk 

de bedoeling zijn dat vrouwen zich mooi voelen, in tegenstelling tot feitelijk constatatie 

daarvan, “feeling – as opposed to looking” (Lynch, 2011, p. 588). ‘Zich mooi voelen’ is 

echter een vage eis, die hoogstwaarschijnlijk meer verband houdt met het feitelijke 

uiterlijk, feeling kunnen we niet loskoppelen van looking. Zo is het fysieke appél van de 

status quo nog niet veranderd. Het uiterlijk blijft de voornaamste standaard van 

identiteit, er is namelijk amper aandacht voor andere zaken waarop vrouwen zich 

zouden kunnen focussen; zoals ethische of intellectuele ontwikkeling (Lynch, 2011, p. 

590). Brace-Govan bepleit een truly individualised self presentation, die de recuperatie 

van de gaze zou stopzetten. Wanneer RS dezelfde taal gebruikt als de status quo 

(namelijk modellen poseren) dan blijft diezelfde specifieke relatie met hun visuele 

identiteit bestaan. De taal van RS zou de complexiteit van die gaze niet in acht nemen 

(Brace-Govan, 2008, p. 206). 
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Agency 

Tijdens de virtuele etnografie botste ik op een zinnetje dat op ludieke wijze dit stuk kan 

inleiden: “ze portretteren ons als labiele wezens zonder zelfrespect, die alleen al door 

het bladeren in tijdschriften spontaan anorexie ontwikkelen”
65

. RS kan dus de 

vrouwonvriendelijke impressie wekken dat vrouwen zelf geen agency kunnen 

opbrengen. De weerstand die RS zinnebeeldt werkt niet noodzakelijk emanciperend: 

“resistance is not inherently politicising” (Budgeon and Currie, 1995, p. 185). Zeker als 

die weerstand enkel gericht is op de vrouw als individu, in tegenstelling tot de vrouw als 

groep (Lynch, 2011; Dye, 2009; Fraser, 1990). Volgens Fraser (1990) zou er meer 

nadruk moeten liggen op een pluralistisch debat zodat er een ‘gezonde publieke sfeer’ 

kan ontstaan waarin sociale dialoog niet gelimiteerd of bijkomstig is (Dye, 2009). Ook 

volgens Dye (2009) biedt Dove enkel een publieke uitlaat, in tegenstelling tot dialoog, 

aan zodat vrouwen hun individualiteit kunnen uitdrukken, iets wat de agency niet zou 

bevorderen. Individualiteit wordt namelijk een bijkomende opdracht of veroordeling. 

Dye geeft kritiek op de intenties van Dove als ze poneert dat het lichaam onder dat 

emanciperend kleedje verdelend werkt en gezamenlijke sociale weerstand tegen de 

status quo weerhoudt. Ze haalt het forum op Dove’s site aan dat gecategoriseerd is: 

‘Mothers and Mentors’, ‘Girls Only’, ‘Ageless Beauties’. De participatie in sociale 

discussie is gelimiteerd door individualisme. Dove zou dus op een liberaal-

individualistische wijze invloed hebben. Dye contrasteert deze wijze met die van Fraser 

die ze beter acht, nl. een “civic-republican” visie op de publieke rede. Ook volgens 

Lynch (2011) schiet een individuele aanpak tekort omdat het de bredere socio-culturele 

aanpak verstomt. Lynch haalt een quote aan van haar blogonderzoek: “The only thing 

holding me back was ME” (Lynch, 2011, p. 587). De oplossing en dus 

verantwoordelijkheid wordt dus bij het individu gelegd. 

Individuele (psychische) zelfdiscipline zou dé oplossing zijn en de keerzijde van dit 

perspectief is dat zwaktes de eigen schuld zijn (Lynch, 2011, p. 587). Die zwakte zou 

fat talk
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 zijn, en wordt naar voren gebracht als een zeer erg probleem. Alle agency 

wordt dus op deze zwakte geconcentreerd. Het draait dus om individuele agency in 

plaats van duurzame sociale transformatie want “women will be so focused on policing 
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their ‘bad’ body thoughts that they will ignore the more complex socio-cultural causes 

of theor so-called problem” (Markula, 2001 in Lynch, 2011, p. 585). Dit genereert een 

concept van feminisme als louter een viering van individuele agency “neglecting larger 

analysis of structural barriers and power relations” (Keller, 2011, p. 1). Wat slechts een 

beperkt bewustzijn of “only half the story” creëert (Keller, 2011, p. 11). Deze Do-It-

Yourself cultuur (DIY in het populaire jargon) past bovendien binnen de neoliberale 

maatschappij: “the message conveyed is that women who have been made deeply 

unhappy with their bodies and appearances can overcome their emotional pain by 

heeding a few simple bromides” (Lynch, 2011, p. 588). 

Agency wordt bovendien aan de man gebracht als zijnde dé nieuwe ontdekking. Dit 

feministische discours zou louter stilistisch zijn en niet gericht op sociale transformatie, 

echter voor sommigen kan dit een initiële stap zijn richting bredere transitie
67

 (Keller, 

2011, p. 11) Featherstone wijst erop dat de consumptiecultuur niet alleen materiële 

zaken aan de mand brengt maar ook karakters verkoopt, “‘ordinary people’ are given 

the latitude to cultivate ‘fascinating lives’” (Featherstone, 2010, p. 201). RS zou dan 

‘emancipatie’, of agency, een concept dat zeer aantrekkelijk is, op de toonbank leggen 

en zo de aandacht van “outgoing values of ‘personality’ (a charming and engaging 

appearance)” verplaatsen naar “character” (Featherstone, 2010, p. 201).  

Ondanks deze instrumentele waarde van agency voor de consumptiecultuur kan het wel 

aanbieden wat vrouwen wensen, namelijk een vorm van emancipatie: “the 

advertisements are helpful resources people can use to achieve desired performances” 

(Millard, 2009, p. 161). Millard ontdekte namelijk dat veel participanten bijvoorbeeld 

het initiatief van Dove appreciëren, doch deze met argwaan bekeken: “calling the 

campaign a gimmick, albeit a positive one” (Millard, 2009, p. 161). Zo kan RS een 

incentive vormen voor grondigere emancipatie. Het is echter belangrijk om volgende 

spreuk in gedachte te houden: “resistance is not inherently polticising” (Budgeon and 

Currie, 1995, p. 185). 

Als de media het roer in handen krijgt en de bron van autoriteit blijven, kunnen we ook 

niet spreken van agency. Dat de DIY-cultuur (bottom-up) niet zonder kritiek gaat 
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hebben we net besproken, maar de (evidente)
68

 tegenhanger, namelijk de definitie van 

RS aan de media (top-down) toevertrouwen, is ook een risico. Milkie (2002) meent dat 

in het geval van magazines, de redactie de grootste verantwoordelijkheid kennen. De 

redactie kan bepalen wat vrouwelijke schoonheid is en het fungeert dus als cultural 

gatekeeper. Vacker (1993) meent dat schoonheid zowel een objectief als subjectief 

bestaan kan leiden. Objectieve schoonheid betekent dat iets schoon is onafhankelijk van 

de menselijke validatie daarvan, subjectieve schoonheid daarentegen bestaat net door 

die validatie (1993, p. 345). Agency zou individuele validatie (bottom-up) kunnen 

omvatten en daarentegen zou een top-down invulling fungeren als ‘objectieve 

schoonheid’. RS waarin de agent betrokken wordt, zou dus meer bottom-up werken, en 

de agency meer bevorderen. Interactieve initiatieven (zoals OB, RAW beauty, Dove-

blog) creëren agency, echter Lynch schrijft pejoratief over zo’n online communicatie: 

“which will make the consumer feel empowered and liberated” (Lynch, 2011, p. 587). 

Neal Postman heeft lang geleden over media als televisie al geschreven dat “a medium 

which presents information in a form that renders it simplistic, nonsubstantive, 

nonhistorical and noncontextual” zo’n opdracht niet mag toevertrouwd worden 

(Postman, 1986 in de Valck and Wilkinson, 2010, p. 10). Volgens Dye (2009) kunnen 

we dus spreken van de erosie van het sociaal engagement vanwege de  

individualisering, fragmentering en commodificatie van agency. 

Woord vs. Beeld 

In een magazine vinden we woord en beeld naast elkaar. Milkie (2002) wees erop dat er 

daardoor binnen één magazine contrasterende boodschappen naast elkaar geopperd 

worden. Woord en beeld beïnvloeden ons bovendien op een verschillende manier. In 

meer beeldende initiatieven wordt de gaze gerecupereerd (Brace-Govan, 2008), maar in 

woordelijke initiatieven kan de dialoog tekort schieten. Hier komt dus geen zwart-wit 

verhaal naar boven. In de academische wereld is er nog niet veel onderzoek gebeurt 

naar de verschillende effecten of implicaties van dit contrast. Beeldende initiatieven 

typeren vrouwen tot diezelfde relatie met het uiterlijk als voornaamste identiteit 

scheppende pijler. Een meer woordelijk emanciperend initiatief zou een duurzamere 

werking kennen, maar het kan vrouwen aan hun lot overlaten (DIY) daar het een 
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complexe opdracht is om zelf een betekenende RS te construeren. Lew et al. (2007) 

ondervonden dat een nadruk op niet-uiterlijke dimensies beter werkt dan negatieve 

kritiek op het media-ideaal: een strength-based (competenties) aanpak zou duurzamer 

werken. Het zou een positieve evaluatie van het zelf opbrengen, in tegenstelling tot de 

uiterlijke afwijzing van het ideaal dat tóch een negatieve evaluatie van het eigen 

uiterlijk voortbrengt. De verklaring is dat het contrast met geïdealiseerde lichamen 

(status quo) de neiging creëert zichzelf op andere competenties te beoordelen en 

focussen. Dit wordt de fluid compensation theory genoemd: “consumers can cope with 

threathening advertising models by excelling in other behavioral domains” (Sobol and 

Darke, 2014, p. 1). RS zou dit effect (compensatie in andere domeinen) kunnen 

beknotten en het handelen van vrouwen terug incorporeren in het beautification domein, 

ze moeten immers niet meer compenseren. 

Zowel woordelijke als beeldende initiatieven kunnen tekortschieten omdat ze de 

complexiteit van transformatie loochenen: 

even when the explicit claim is to present a transformation of how women 

perceive their bodies, such media continue to perpetuate discourses that 

undermine such transformation. (Lynch, 2011, p. 583) 

In haar kritische analyse van Operation Beautiful (woordelijk initiatief) schrijft ze dat 

het een zeer simplistische oplossing aanbiedt, namelijk “replace the toxic words with 

positive and realistic ones” (Lynch, 2011, p. 585). Negatieve gedachten ten opzichte van 

het zelf zouden niet toegelaten mogen worden. Dit is waarschijnlijk zeer moeilijk in een 

met beelden overgoten media. Het is volgens OB “a matter of women’s dedication to 

training themselves” (Lynch, 2011, p. 585). De moeilijkheidsgraad van die training, 

“how to be a positive person” (Lynch, 2011, p. 587), want ingebed in een rijkelijk 

geïllustreerde wereld, blijft echter onvermeld. Zo’n oplossing houdt het vage gezegde 

staande dat elke vrouw mooi is, maar vergeet dat dit voor vele vrouwen in feite een leeg 

gezegde is. Daarom is het volgens mij toch belangrijk dat ook beelden betrokken 

worden; die het goede voorbeeld kunnen tonen. Het is immers makkelijk gezegd maar 

moeilijk gedaan. Geïllustreerde en woordelijke RS kunnen elkaar dus aanvullen. 
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Vaste invulling? 

Ideale representaties in de media werken als een gaze in op individuen en disciplineren 

hen. Het bemoeilijkt de acceptatie van het eigen uiterlijk. RS zou hier soelaas kunnen 

bieden. Het risico is echter reëel dat ook RS een uniform uiterlijk biedt en dit brengt 

kwalijke gevolgen met zich mee. Het is immers de praktijk van het normaliseren die 

mensen uitsluit omdat de diversiteit van uiterlijke eigenschappen uitgewrongen wordt. 

Achter RS schuilt dan het idee dat het mogelijk (possible theory) is schoonheid objectief 

te bepalen. Het typeren van schoonheid in de media en consumptiecultuur als 

objectivistisch biedt volgens Vacker (1993) het beste inzicht in de consumptie van en 

productie door de media van schoonheid. De standaard, de definitie van schoonheid, 

wordt dan bestempeld als realiteit en komt op de consument over als haalbaar. Een 

subjectieve invulling daarentegen gaat ervan uit dat de definitie schoonheid niet bepaald 

kan worden en dat dit dus telkens louter individuele ijver is die geen aanspraak kan 

doen op de ‘waarheid’. Volgens Vacker (1993) kunnen we de intenties van de 

consumptiecultuur dus classificeren binnen die objectieve possible theory.  

Het gevaar is nu dat de zogezegd objectieve definitie van realistische schoonheid 

onwaar kan zijn. Dit heeft gevolgen voor vrouwen aangezien zij “find inspiration (…) 

and would be more adept in applying the universal to their own lives” als zij deze 

definitie als realistisch aanschouwen (Vacker, 1993, p. 15). In ‘Looking good and 

judging gazes’ vergelijken Klepp and Rysst (2012) hoe mensen enerzijds een normaal
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en anderzijds een afwijkend lichaam accepteren. Mensen met een afwijkend lichaam 

zouden zichzelf beamen dat ze ‘zichzelf zijn’ en het beste halen uit hun 

‘lichaamssituatie’. Een zeer interessante bevinding stelt dat mensen veranderbare 

gebreken, zoals overgewicht, moeilijker kunnen accepteren dan permanente gebreken, 

zoals een hazenlip of misvormde benen. RS zou een gelijkaardig effect kunnen 

teweegbrengen. Als mensen na RS nóg uit de boot vallen en zichzelf niet herkennen in 

het dominante zogezegde realistische lichaam, kan dit misschien resulteren in een 

negatieve evaluatie van het eigen lichaam (met alle gevolgen van dien). Gebreken die 

voorheen buiten de categorie ‘schoonheid’ vielen, maar door RS wel tot die categorie 

behoren, worden in een ander discours geplaatst. Een voluptueuze vrouw wordt door RS 

als schoon neergezet, doch heeft ze allerlei moeilijke kwaaltjes, zoals cellulitis, 
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striemen, …etc. die in de RS-representatie niet zijn geïncorporeerd. Dus een individu 

dat ook een voluptueus lichaam heeft en zich nu door RS kan vergelijken met het 

media-ideaal blijft teleurgesteld(er) achter. Aangezien ze, in tegenstelling tot het 

voluptueuze ideaal, nog altijd allerlei onvolmaaktheden heeft. Zo kan ze negatief over 

haarzelf concluderen dat ze zelfs niet de realistische standaard haalt. In de status quo 

hebben mensen al uit die negatieve conclusie geleerd: “people with deviant bodies know 

they can never match the body ideals, and therefore relax more regarding appearance in 

general and think less about how they look than do people with normal bodies” (Klepp 

and Rysst, 2012, p. 260). Van de status quo afwijkende mensen leggen meer nadruk op 

persoonlijkheid en vallen ook terug op eigen lichaamsidealen, die dichter bij het eigen 

uiterlijk liggen (Klepp and Rysst, 2012). Als die ‘eigen idealen’ door RS overgenomen 

worden en (alweer) geperfectioneerd worden, werkt RS niet zoals het intendeert 

(namelijk realistische representatie). Echter RS zou wel een versoepelende kracht 

kunnen zijn. Immers als “plastic surgery sharpens your eyesight” (Bordo, 1997, p. 45), 

dan zou een realistische discours rond het lichaam die strengheid wel eens kunnen 

temperen. 

De realistische standaard is dus in feite een inclusievere, echter alweer onrealistische 

representatie: door een diverse
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 representatie te laken, door de modellen toch te 

retoucheren, door slechts enkele kenmerken realistisch voor te stellen (zo blijven haar, 

tanden, nagels, huid, …etc. onberispelijk). Dit brengt een homogene interpretatie van 

realistische schoonheid naar voren die een nieuwe normalisering voorstaat. Op die wijze 

worden onvolmaakte mensen dubbel uitgesloten, zowel door de status quo als door het 

tegenoffensief. Dit maakt RS pretentieus in zijn opzet: is het überhaupt wel mogelijk 

een ware realistische representatie te creëren. Is dit een onmogelijke opdracht daar er 

altijd wel een of andere (lichamelijke) minderheid onvermeld blijft, bijvoorbeeld 

mensen met een beperking? Misschien is het een onrealistische verwachting dat wat 

mensen mooi kunnen vinden alle uiterlijke aspecten omvat
71

. Millard waarschuwt er 

ook voor dat er hoe dan ook een beauty elite zal ontstaan (Millard, 2009, p. 150). 
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Er zou de laatste decennia een diverse representatie van verschillende etnische groepen 

(Aziatische, Afro-Amerikaanse, Blanke) in de media gebeuren (Sengupta, 2006). Deze 

is echter ook niet onproblematisch. Zo zouden in Amerikaanse tienermagazines Oost-

Aziatische vrouwen voornamelijk een kleine rol toegewezen krijgen, zwarte en vooral 

blanke vrouwen krijgen daarentegen een meer prominente rol. Zo ontstaat er een “raced 

definition of beauty” zodat voor etnische groepen de discrepantie verdubbeld
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(Sengupta, 2006). Dit wekt de these op dat voor die vrouwen RS inclusiever moet zijn 

zodat laatste discrepantie ‘ontdubbeld’ kan worden. Echter Afro-Amerikaanse vrouwen 

bijvoorbeeld kunnen hun eigen schoonheidsidealen creëren wanneer de Westerse 

idealen niet passen bij hun uiterlijk daar de discrepantie te groot is (Patton, 2006). 

Echter, sinds vrouwen met een donkere huidskleur wel worden geïncorporeerd in het 

ideaal, zijn de de normen ten opzichte van hen des te streng: “If you were black you had 

to be beautiful and stunningly confident” (Marshall, 1978 in Soley-Beltran, 2004, p. 

313). RS brengt dus het gevaar met zich mee dat deze groep vrouwen zich ‘plots’ wel 

kan spiegelen aan een media-ideaal dat hun uiterlijk stereotypeert. In de status quo 

bijvoorbeeld is de Afro-Amerikaanse huid lichter, het haar sluiker en de ogen blauw of 

groen (Patton, 2006), het is nog maar de vraag of RS deze artificialiteiten verlaat. 

Sommige oudere vrouwen
73

 hebben overigens ook hun eigen mening over natuurlijke, 

realistische schoonheid: rimpelcrèmes, haarkleuringen en andere cosmetica zouden 

normale praktijken zijn om aantrekkelijk ouder te worden en worden bestempeld als 

natural beauty work. Niettegenstaande dat de maatschappelijke idealen hun hiertoe 

aanzetten. Dus zelfs in een ‘democratische’ definitie van realistische schoonheid sluipt 

er artificialiteit binnen. Technologische interventies beschouwen ze daarentegen wel als 

onnatuurlijk
74

 (Hurd Clarke and Griffin, 2007, p. 198). Echter niet alleen de idealen in 

de media zetten aan tot alteratie van het uiterlijk, ook de vele mogelijkheden daartoe 

(bvb. goedkope chirurgische ingrepen die bovendien sociaal geaccepteerd zijn) creëren 

het idee dat men het, verouderde, uiterlijk moet aanpassen “and maintain a perceived 
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natural look that reflects a more youthful and desireable appearance”
75

 (Hurd Clarke 

and Griffin, 2007, p. 199). 

Aan wie de invulling van realistische schoonheid overgelaten wordt blijft een strijdpunt. 

Democratisch of ‘van bovenaf’ bestaat immers het risico dat die interpretatie gebrekkig 

is, daar ze nog oude onrealistische denkbeelden kan bevatten. Zelfs al zou die 

interpretatie komaf maken met zulke artificialiteiten, de context waarin die representatie 

tot stand komt brengt eigen associaties met zich mee. Dit inzicht bespreken we in 

‘Negatieve connotatie’ en ‘Domeingebonden’.  

Negatieve connotatie 

Binnen het huidige medialandschap is een realistische representatie van het vrouwelijke 

uiterlijk een ‘buitenbeentje’. Die realistische representatie zet meerdere uiterlijken op de 

kaart, wat vrouwen de kans geeft zichzelf te herkennen in het nieuwe media-ideaal. RS 

wordt echter niet noodzakelijk geapprecieerd. Peck and Loken (2004) hebben namelijk 

ontdekt dat meer realistische modellen (larger-size models) enkel positief ontvangen 

worden als ook de context waarin zij gerepresenteerd worden aansluit bij die non-

traditionele modellen. Zo is ‘The Shape Issue’ van Vogue, april 2002, een succesvol 

initiatief daar het volledige nummer “the female form in all its glorious variety” 

vertoont (Peck and Loken, 2004, p. 439). Zo’n representatie zou echter falen als die in 

de reguliere uitgave geplaatst wordt. Het is immers belangrijk dat RS zich in een 

supportive frame voltrekt.  

Anschutz et al. (2009) concluderen dat een realistische representatie zijn doel voorbij 

gaat door indirect het hegemonische ideaal te affirmeren. Ook Cheng waarschuwt 

hiervoor als ze schrijft dat “a revaluation of “bad looks” as something positive 

inadvertently reconfirms the existence of “good looks”” (Cheng, 2000, p. 193). Om die 

reden zouden volgens hen zo’n initiatieven tekort schieten. Vrouwen zouden zich 

bovendien ook niet willen identificeren met zo’n realistische representatie, wat hen zou 

aanzetten tot meer body maintenance omdat die representatie als minderwaardig 

beschouwd wordt. “A desire to be thin” wordt louter vervangen door “fear of being or 

becoming fat” (Anschutz et al., 2009, p. 274). Die identificatie brengt namelijk een 
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negatieve zelf-evaluatie teweeg en dit kunnen we contrasteren met de inspiration theory 

die stelt dat ideale representaties (de status quo), naast negatief, dus ook een positief 

affect tot stand kan brengen. Vrouwen zouden zich liever willen identificeren met de 

ideale modellen en hier inspiratie en positieve motivatie uit halen. Zo’n ideale modellen 

categoriseert Cheng (2000) binnen de beauty of commensurability, namelijk schoonheid 

die men kan gebruiken als vergelijkingsstandaard. Beauty of difference zou die 

mogelijkheid niet bieden daar die soorten schoonheden non-traditioneel zijn. Ik denk 

dat we volgens de inspiration theory realistische schoonheid bij de laatste categorie, 

beauty of difference kunnen rekenen. 

Realistische modellen kunnen dus een negatief affect ten opzichte van het eigen uiterlijk 

scheppen. Featherstone (2010) had dit voorspeld door nadruk te leggen op de affectieve 

relatie die mensen kunnen ervaren ten opzichte van een lichaam. Ideale modellen gaan 

immers gepaard met een ideale levensstijl:  

Who exemplify the good life. They are invariably presented as relaxed, smiling 

and full of youthful energy, surrounded by the latest consumer goods in 

luxurious settings, enjoying another memorable ‘experience’. (Featherstone, 

2010, p. 197). 

Millard wijst ook op de samenvoeging van sexy en slank: “the ingrained image of thin 

as sexualized in Western culture” (2009, p. 164). Een plus-size model dat naakt poseert 

verhit de gemoederen niet zo hard als een slank model dat hetzelfde doet:  

because the women was overweight it made the nudity acceptable and that 

showing a thin model naked in the same pose would have “politicians all over 

that”. (Millard, 2009, p. 164) 

De associaties met een realistisch of ideaal uiterlijk verschillen dus enorm. RS zou 

weinig effectief zijn als het met die associaties geen rekening houdt. Echter, zelfs al 

houdt het daar rekening mee, de representatie blijft ‘in scéne gezet’. Het is een 

performance die niet noodzakelijk ook in realiteit kan bestaan. Zo is zelfzekerheid 

bijvoorbeeld “an emotion models constantly perform” (Soley-Beltran, 2004, p. 319). 

Iets wat het publiek noch het model daarom werkelijk ervaart. Soley-Beltran wijst er 

dan ook op dat vervreemding van het eigen lichaam een veelvoorkomend probleem is 

bij modellen (2004, p. 321). 



76 

 

Domeingebonden 

Peck and Loken (2004) hebben gewezen op het belang van een supporting frame waarin 

realistische representaties tot hun recht komen. Dit is een lastige vereiste daar zo’n 

representaties ingebed zijn in een groter geheel dat  tegenstrijdige boodschappen bevat. 

Ook de technologische mogelijkheden die er bestaan om het uiterlijk op te knappen 

bevatten een imperatieve boodschap. Zo toont de documentaire van Sunny Bergman 

‘Beperkt Houdbaar’ (2007) aan dat zulke technologie de nadruk legt op “maakbaarheid 

van het vrouwelijke lichaam”. Hiertoe rekent Bergman ook intieme chirurgie, zoals 

schaamlipcorrectie. Iets wat ze volgens de befaamde cosmetische plastische chirurg Dr. 

Matlock na ‘gynaecologisch onderzoek’ ook nodig heeft.  

zo zijn de vagina’s in de Playboy’s uit de jaren zeventig nog ‘rommelig’ en 

weelderig behaard, terwijl de vagina’s van vandaag met Photoshop gereduceerd 

worden tot een bijna onzichtbare gleuf met klinische look. (de Valck and 

Wilkinson, 2010, p. 9) 

Volgens Featherstone worden mensen met conflicterend advies “provided by various 

experts and cultural intermediaries, as well as celebrities’ endorsements of products” 

geconfronteerd (Featherstone, 2010, p. 200). Desondanks RS is het dus voor individuen 

moeilijk een positief affect te ontwikkelen ten opzichte van hun uiterlijk doordat zij 

continu tot andere objectieven aangemaand worden:  

With women and young girls choosing to read a good number of fashion, fitness 

and entertainment magazines, often containing these types of ad, they will 

continue to be pummelled with ‘objectifying images’. (Bissell and Rask, 2010, 

p. 664) 

Zo wordt body maintenance voorgesteld als een “virtuous leisure time activity which 

will reap further lifestyle rewards resulting form an enhanced appearance” 

(Featherstone, 2001, p. 90). Ook roddelbladen focussen op de imperfecties van 

celebrities. De reële lichamen van bekenden ondergaan in zo’n bladen een minutieuze 

analyse. Zo ziet een individu zich geconfronteerd met zowel ideale lichamen als 

realistische lichamen die inspectie ondergaan. Wat is dan de gulden middenweg? 

Realistische schoonheid verwordt slechts één van de vele attitudes waartussen een 

individu kan kiezen.  
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Op dit vlak bevinden mensen zich dus in een schizofrene wereld. Axe en Dove zijn 

allebei merken onder Unilever, toch creëren ze totaal verschillende advertenties. In 

Axe-advertenties belichamen vrouwen nog altijd de hegemonische idealen
76

. De 

internalisatie van hegemonische idealen, bij mannen, wordt hier dus niet weggewerkt. 

Iets wat vrouwen bovendien in rekening kunnen brengen. Volgens Dye zijn de 

marketingcampagnes tegenstrijdig omdat ze gendered zijn: “neglecting to challenge 

men’s advertising that also influences how women conceive their own beauty” (Dye, 

2009, p. 120). Opmerkelijk is ook dat er geen zo’n RS-initiatieven voor het mannelijke 

uiterlijk bestaan. Realistische representaties zouden enkel terug te vinden zijn in media 

gericht op vrouwelijke schoonheid. We vinden het dus maar terug in één domein dat 

bovendien ook hegemonische schoonheid vertegenwoordigd. Dat RS zich (voorlopig) 

maar binnen één domein voordoet kan ook wijzen op een opkomende trend. Millard 

schrijft bijvoorbeeld dat Dove
77

 kan bijdragen aan een veranderende definitie van 

schoonheidsadvertenties in de toekomst (Millard, 2009, p. 158). Misschien kan het dan 

ook bijdragen aan een veranderende definitie in het algemeen. 

In haar artikel ‘Performing Beauty. Dove’s “Real Beauty” Campaign’ (2009) spreekt  

Millard over schoonheid als performance. Welke schoonheid we kiezen, wat we daar 

voor over hebben, wat onze mogelijkheden zijn, benadert ze als is er een ‘semiotiek van 

schoonheid’. Zo bestempeld ze huid, haar, tanden en kleren als semiotic resources. In 

die zin zou RS pogen de betekenis van die resources te veranderen: een dik lichaam 

betekent niet langer ‘luiheid’ en dergelijke. Vrouwen zouden zich beter kunnen voelen 

door “now belonging to the beautiful category” (Millard, 2009, p. 151). Schoonheid 

wordt volgens haar sociaal-functioneel aangewend. In die of deze situatie kiezen we die 

of deze look, het hangt af van “what kind of beauty she wishes to perform (e.g., natural, 

glamorous, alternative )” en het betekenispotentieel dat die bieden (Millard, 2009, p. 

150). Bovendien is de keuze voor welk soort schoonheid ook iets structureel: “limited 

by skills, financial resources, anatomical attributes and many other components” 

(Millard, 2009, p. 150). De keuze voor (en het aanbod van) realistische schoonheid zou 

dus niet louter op basis van emanciperende belangen gebeuren. Zo is realistische 

schoonheid niet iets wat men heeft, maar iets wat men ‘doet’. Realistische schoonheid is 
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daardoor ook veel copycats aansporen. 
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dus slechts één van de soorten na te streven schoonheden waaruit men zou kunnen 

kiezen. 

De omgeving waarin een persoon leeft bepaalt ook de kans dat iemand reële 

schoonheden zal waarderen. McLaren and Gauvin (2003) ontdekten dat het gemiddelde 

uiterlijk in de directe omgeving (neighbourhood BMI) invloed had op de body 

maintenance van een individu. Ze onderzochten of, naast de representaties in de media, 

de ‘lichamen’ in iemands directe leefwereld de body dissatisfaction konden 

beïnvloeden. Zo heeft een laag BMI-gemiddelde in de leefomgeving een negatieve 

invloed op de body satisfaction. Een laag neighbourhood BMI hangt bovendien samen 

met een hogere sociale klasse, wat voorts meer normerende gedragingen en attitudes ten 

opzichte van het uiterlijk oplevert. In zo’n welvarender leefomgeving zijn er tevens 

meer diensten beschikbaar ter bevordering van het uiterlijk (gymzalen, kledingzaken, 

dieetcentra, …etc.) (McLaren and Gauvin, 2003, p. 333). Impliciet wordt RS dan een 

moeilijker objectief. De waarde van deze studie voor RS ligt in het inzicht dat een 

initiatief kan tekortschieten daar iemands directe omgeving bijvoorbeeld meer of minder 

body maintenance kan opdringen. 

Bovendien dragen realistische representaties dat etiket (enkel) in die media. Ze worden 

voorgesteld als zijnde socializing agents die culturele betekenis genereren en 

socialisatiepotentieel bevatten (Budgeon and Currie, 1995). Eens die context overstegen 

is kan het die semantiek verliezen. In hoeverre is een blogbericht of –foto, een artikel, of 

zelfs een hele website dan nog een “act of self-definition and liberation” (White, 2005, 

p. 295)? We kunnen daar immers niet zomaar uit opmaken of de auteur of het publiek in 

kwestie werkelijk geëmancipeerd is. Mendes (2012) heeft namelijk ondervonden
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 dat 

feminisme een ‘set of personal beliefs’ is geworden, waardoor enige argwaan 

hieromtrent niet onterecht is. 

Men is volgens Chrisler (2012) ook nog gebonden aan oude vooroordelen. Zo meent hij 

dat sizism en looksism
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 nog niet dezelfde kritische reflex veroorzaken als seksisme en 

ageism. Een realistischer uiterlijk kan namelijk in de media positief gewaardeerd 

worden maar in levende lijve daarentegen niet. Afro-Amerikaanse vrouwen die er voor 

kiezen hun haar ‘natuurlijk’ te dragen worden heldhaftig onthaald. Ze maken een 
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moeilijke maar bevrijdende, feministische en bovendien afrocentrische keuze: “This 

self-definition of beauty not only includes looks, but also pride, strength, connection 

woth oneself and spirituality” (White, 2005, p. 306). Zou dit ook gelden voor andere 

aspecten van het lichaam? Zo dragen eigenschappen als rimpels, cellulitis, …etc. geen 

etnische betekenis en zijn ze dus minder lovend in hun sociaal-bevrijdende potentiële 

betekenis. ‘Haar’ draagt immers historische en sociale betekenis. Bovendien is ‘het haar 

natuurlijk dragen’ een (betekenisvolle) keuze, een handeling. Rimpels, het gewicht, 

cellulitis, …etc. zijn geen eigenschappen die men dapper verkiest. Men kan enkel 

kiezen hoe hier tegenover te staan.  Getuigt die houding dan van een “‘dis-identifying’ 

with the status quo”, is dit een “act of self-definition and liberation” (White, 2005, p. 

295-296)? 

Winstmotief 

Bekende merken kunnen, in tegenstelling tot grassroots-bewegingen, het meest succes 

boeken in het bereiken van grote groepen vrouwen. Echter het kritische potentieel dat 

die merken dragen kwijnt weg door diens voornamelijk “monetary incentive”. 

Noodzakelijk (want zij hebben dezelfde middelen niet) kleinschaliger grassroots-

initiatieven zijn echter gelimiteerd in hun bereik. De limitaties van beiden verklaren  het 

blijvende belang van schoonheidsnormen voor vrouwen (Taylor and Johnston, 2008). 

Grote merken hanteren een marktlogica zodat de commercialisatie van schoonheid 

indirect blijft bestaan. Die combinatie van emancipatie en winst, “corporate 

appropriation of social movement ideals” (Taylor and Johnston, 2008, p. 943), is 

volgens Millard vrij ironisch te noemen:  

The fundamental, and somewhat ironic, purpose of these advertisements: to tell 

women they are beautiful as they are and then sell them products to enhance 

their appearance (…) Dove promises beauty in a bottle as other beauty 

advertisements do, but with a twist by suggesting that their products enhance 

what is already there with little additional effort. (Millard, 2009, p. 160) 

Een discours van realistische schoonheid wordt dus instrumenteel aangewend. Deze 

instrumentaliteit wordt uiteraard verborgen door nadruk te leggen op de betekenisgeving 

door de klant: “it encourages people to assemble goods and experiences together into a 

meaningful, satisfying and socially approved lifestyle” (Featherstone, 2010, p. 200). Op 
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die manier wordt het verlangen van vrouwen naar zo’n inclusieve boodschap 

geëxploiteerd (Dye, 2009, p. 114). Zo’n inclusieve boodschap bevordert bovendien 

brand loyalty: wat een duurzaam effect heeft op het koopgedrag, of in dit geval feminist 

consumerism (Taylor and Johnston, 2008). Taylor en Johnston (2008) wijzen op het 

potentieel van laatste om normen te verstoren maar contrasteren dit met een initiatief dat 

én die normen verstoord én de relatie daarvan met consumptisme. Consumptisme houdt 

in dat er in de maatschappij een focus ligt op het bezit van goederen om identiteit en 

ethische principes uit te drukken en sociale relaties of plezier te beleven. Het zou een 

reproductive agency inhouden omdat het activisme en veilig binnen de logica van het 

huidige systeem gebeurt (Taylor and Johnston, 2008). 

Een merk neemt dan ook geen groot risico door zo’n emanciperend discours te hanteren. 

Het gebruik van meer realistische body shape is namelijk even effectief in het creëren 

van aantrekkelijkheid van of interesse in een product of dienst (D’Alessandro and 

Chitty, 2011). Het concept ‘self-empowerment’ zou immers voortspruiten uit de 

“laissez-faire mindset if individualism and the freedom to construct ones identity within 

the perimeters of the marketplace” (Dye, 2009, p. 122). Zo daagt het op 

opportunistische wijze de status quo uit zonder de structuur daarvan te veranderen. 

Grassroots initiatieven gaan echter ook niet zonder zonde. Het brein achter Operation 

Beautiful heeft er namelijk haar full-time job van gemaakt, “thus she has much invested 

in the material succes of this blog and movement, which may limit her willingness to 

present more radical critiques of beauty” (Lynch, 2011, p. 591).  

Mediageletterdheid 

Van de media wordt geacht dat ze een grote rol spelen in opvattingen die mensen er op 

na houden. Volgens Engeln-Maddox en Miller (2008) zijn de media dé dominante 

provider van representaties van schoonheid zodat mediageletterdheid een adequate 

aanpak lijkt. Initiatieven die hier geen aandacht aan zouden schenken zijn er aan voor de 

moeite. Zo’n campagne zou niet de nodige competenties stimuleren, een pleister op de 

wonde. Een individu is, naast die campagne, immers niet beschermd tegen confrontaties 

met nefaste media. Het is daarom belangrijk dat mensen “develop a “media logic” about 

how they use and relate to their mediated environment” (Hesse-Biber et al., 2006, p. 
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220). En dat lukt het best als er enkele vitale kritische competenties aangescherpt 

worden: 

Empowerment education is most effective when it creates resilience towards 

“unhealthy” media messages by teaching “critical thinking skills” and offering 

tools for social change so that individuals can take action beyond that which is 

immediate to them. (Hesse-Biber et al., 2006, p. 220) 

De nodige competenties moeten dus extrapoleerbaar zijn naar nieuwe situaties. Echter, 

vrouwen zouden media niet passief ontvangen maar die tevens actief selecteren. Engeln-

Maddox en Miller (2008) concluderen hieruit dat vrouwen de media kritisch kunnen
80

 

benaderen. Waar het volgens mij echter ook op kan wijzen is dat kritische media enkel 

die vrouwen zou bereiken die daar actief naar op zoek gaan. Een groot deel van het 

doelpubliek wordt op die manier niet bereikt. 

Bovendien is een kritische benadering ten opzichte van media niet noodzakelijk een 

beschermende factor. Engeln-Maddox en Miller (2008) hebben ontdekt dat zo’n 

kritische benadering geassocieerd kan worden met eetstoornissen en een lage 

lichaamstevredenheid
81

. Mediageletterdheid kan weliswaar kennis over de 

onrealistische weergave in media vergroten, deze kennis brengt echter niet noodzakelijk 

een positief affect ten opzichte van het eigen lichaam teweeg. De wenselijkheid en 

internalisatie van het ideale lichaam staan namelijk los van een kritische houding 

daartegenover. Een kritische houding ten opzichte van de media creëert dus niet 

noodzakelijk emanciperende effecten. Het is zelfs zo dat die of deze soort kritiek op de 

status quo in de media, ook eigen effecten voortbrengt. Engeln-Maddox en Miller 

(2008) ondervonden dat “different types of critical responses to these images have 

different effects”, zodat sommige als beschermende en andere als risicofactoren
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kunnen beschouwd worden. Bovendien ontdekte Engeln–Maddox (2005) eerder al dat 

de overtuiging dat de standaard onrealistisch is, niet noodzakelijk de drang die 

standaard na te streven intoomt. Dit is een belangrijk inzicht daar mediageletterdheid 
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 Het risico dat ze vormen bestaat er dan in dat die kritiek er eigenlijk op wijst dat de persoon al 
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standaard dan voorheen (de richting van het effect hebben ze niet onderzocht). In hun studie ontdekten ze 

nl. dat diegene die het meest waarschijnlijk de afbeeldingen bekritiseren ook diegene zijn die een grotere 

internalisatie daarvan en lichaamsontevredenheid kennen (Engeln-Maddox and Miller, 2008).  
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zich voornamelijk richt op het fake of onrealistische gehalte van media (Engeln-Maddox 

and Miller, 2008, p. 169): 

It may be that avoidance of in-depth processing of these images is more effective 

in reducing their impact than engaging in critical processing. (Engeln-Maddox 

and Miller, 2008, p. 169) 

Ook de studie van Ogden et al., (2011) legde bloot dat hun educatie-interventie weinig 

direct effect had
83

, maar dat die wel als een buffer zou kunnen werken als de 

participanten de educatie goed hebben kunnen verwerken en zich de kritische aanpak 

eigen hebben gemaakt. Ze waarschuwen dus voor de complicaties die daarbij komen te 

kijken: de educatie moet immers goed uitgewerkt zijn. Een combinatie van 

verschillende interventies is ook mogelijk (Posavac et al., 2001). 

Vrouwen vormen zich een beeld over hun ‘ideale uiterlijk’. Dit gebeurt onafhankelijk 

van hun kritische attitude. Een eenmalige media-educatie “was not going to change 

participants’ perceptions of their ideal self” (Bissell and Rask, 2010, p. 661). Het 

labelen van digitally enhanced images zou ook weinig effectief zijn, daar de 

gepercipieerde realiteit van status quo afbeeldingen al zó laag wordt geacht dat een label 

daar weinig aan toevoegt. Zo’n labels zouden de aandacht op die geïdealiseerde 

lichamen zelfs kunnen vergroten. Kijkers zien in de afbeelding immers zowel de 

gesimuleerde vrouw als het model dat poseert, beiden succesvol (Tiggemann et al., 

2013). 

Het model staat stil 

Realistische representaties van schoonheid worden wederom uitgevoerd door een 

model. Zo’n model staat stil of voert slechts enkele bewegingen uit (bijvoorbeeld 

catwalk). Ze is dus weinig representatief in het scala aan lichaamsactiviteiten. Het is 

daarom misschien belangrijk dat er ook dynamische representaties aangeboden worden, 

die andere betekenissen genereren. 
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Soley-Beltran (2004) onderzocht de betekenis die modellen dragen, of toegewezen 

krijgen. Het eerste ‘commercieel’
84

 model werd negatief gewaardeerd, ze was louter een 

goedkope huurling
85

 ten dienst van de warenhuizen. Deze connotatie veranderde na de 

Eerste Wereldoorlog, toen er zelfs modellenbureaus van de grond kwamen en het een 

sociaal geaccepteerde beroep werd. Modellen waren nu van rijke komaf en gericht op de 

bovenlagen van de maatschappij. Toen Dior in de late jaren ’50 een ‘gewone’ vrouw, 

Victoire, gebruikte richtte het zich duidelijk ook op andere sociale klassen in de 

maatschappij:  

Dior’s strategy revealed an element in model symbolism that had not been stated 

so far: social class. (Soley-Beltran, 2004, p. 312) 

Door de opkomst van massaproductie was er nood aan modellen die de standaardmaten 

van de “sample collection” konden dragen. Homogeniteit van het ideale lichaam werd 

een feit. De opkomst van magazines bracht de eis ‘fotogeniek’ met zich mee: modellen 

waren de elite van schone mensen geworden. Daarentegen werden modellen meer 

realistisch en alledaags
86

 gemaakt, in tegenstelling tot de ‘haute couture’ van voorheen. 

Tegen de jaren ’80 “the required models’ personalities and body types continued to 

reflect the scoial context” (Soley-Beltran, 2004, p. 313). De status van het model was 

dus in een (zeer) positief daglicht komen te staan. Zelfs zo dat een supermodel (lees: 

zeer duur) als statussymbool werd aangewend door merken:  

As their cultural history reveals, models’ glamour conveys symbolic meanings 

concerning class, nationality, race, social mobility, self-control, malleability, 

gender proficiency, wealth, power, succes and the alleged self-assurance that 

accompanies them. (Soley-Beltran, 2004, p. 323) 

Bovendien kunnen modellen switchen in de betekenissen die ze dragen. Kameleonisme 

is een competentie geworden die modellen moeten hebben. Modelleren kan dus geen 

weergave zijn van de realiteit daar het altijd een performance blijft. Gewone mensen 

zijn daarentegen geen semantische kameleons. 
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Body image wordt opgevat als een stilstaande afbeelding. Maar Featherstone (2010) 

breidt dat concept uit door te wijzen op een dynamisch affect ten opzichte van het 

lichaam: 

we need to take into account the body in movement, involved in a complex set 

of relations to the spaces around it. Not just operating as an object of which we 

have a clear image. (Featherstone, 2010, p. 208) 

Er zou volgens Featherstone te veel nadruk liggen op de stilstaande body image, zonder 

dat de identiteit daar naadloos mee correleert. Het is dus belangrijk dat RS-initiatieven 

deze meer dynamische, verhalende relatie met het lichaam in rekening brengen. Ik 

verwijs graag naar een televisieserie als ‘Girls’ (2012) waarin Lena Dunham (regisseuse 

van en actrice in de serie) tracht haar eigen lichaam ‘uncut’ weer te geven; zonder 

representativiteit in realistische schoonheid te claimen zet ze wel één soort realistische 

nederzetting van het vrouwelijke lichaam neer. Bewegende lichamen lokken misschien 

meer affect uit zodat ze meer emancipatiepotentieel dragen. Zo’n initiatieven kunnen 

doeltreffender zijn daar men zich meer identificeert met bewegende lichamen. Er is 

echter nog maar weinig onderzoek gedaan naar het belang van het onderscheid tussen 

modellen vs. gewone mensen  of stilstaande vs. bewegende beelden. Wie en welke 

hebben het meeste emancipatiepotentieel? Anschutz et al. (2009) ondervonden 

bijvoorbeeld dat het gebruik van realistischer modellen in tv-reclame niet dezelfde 

positieve effecten teweegbrachten als gelijkaardige modellen in magazines. 

Slot 

Ook al schort er allerlei aan zo’n emanciperende boodschap in de media, vrouwen 

zouden “actively transform or resist meanings” (Budgeon and Currie, 1995, p. 174). Het 

idee dat geopperd wordt door RS is dan misschien een effectieve aanzet tot emancipatie. 

Op die manier zijn feminisme en de populaire cultuur niet noodzakelijk elkaars 

tegengestelde. Het streven naar schoonheid is een zeer geliefde activiteit bij vrouwen en 

“fashion texts and associated activities are important avenues of pleasure for women” 

(Budgeon and Currie, 1995, p. 174). RS vormt een alternatieve kanalisering van dit 

streven. Zo’n ambities associëren met onderdrukkende praktijken is daarom voorbarig. 

Echter, plezier beleven is geen equivalent van emancipatie (Budgeon and Currie, 1995, 

p. 185). 
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Binnen deze thesis zijn alle vier de casussen voornamelijk online initiatieven. Internet is 

een medium dat zijn eigen beperkingen inhoudt:  

participation – to some extent – requires physical fragmentation through the 

isolated nature of computer use (…) bringing women together to participate as 

active citizens via the Internet is itself a reflection of the community lost in the 

physical world. (Dye, 2009, p. 117-118) 

Zo kan het zelfs dat online gedrag anders is dan het gedrag in de fysieke wereld, zodat 

men slechts online en dus fysiek geïsoleerd counterhegemonisch durft of kan ageren 

(Boggs, 2001). 

Foos and Clark (2011) hebben ontdekt dat vooral oudere mensen in staat zijn de facial 

attractiveness van meerdere leeftijden te herkennen, zodat, en zo luidt de titel van hun 

artikel ook, “Beauty is in the Eye of the Older Beholder”. Jongere mensen zouden dat 

enkel kunnen waarderen in een jong uiterlijk. Is het überhaupt wel mogelijk om een 

diversiteit aan lichamen, en eigenschappen daarvan, mooi te kunnen vinden? Pogen 

alles in een esthetisch positief daglicht te stellen gaat voorbij aan de lelijkheid van 

sommige imperfecties. Echter volgens Cheng is ““ugliness” a social construction” 

(Cheng, 2000, p. 201). Zelfzekerheid verwordt een imperatief gekoppeld aan het 

uiterlijk, ‘voel je daar niet onzelfzeker over’, de imperfecties bevestigend. Bovendien 

bestaat het gevaar dat een beauty elite blijft bestaan, ditmaal inclusiever zodat de 

standaard nog dwingender wordt. Be careful what you wish for. 

Vele van deze kritische beschouwingen zijn hypothetisch. Ze stellen het discours van 

realistische schoonheid in een kritischer daglicht. Sommige inzichten zouden bovendien 

interessant vervolgonderzoek opleveren. In feite leest deze analyse als een ‘bijsluiter’ 

van realistische representaties, immers de (mogelijke) bijwerkingen ervan worden 

blootgelegd. Daarnaast leest deze analyse ook als een leidraad die een realistisch 

discours in rekening kan brengen. Deze verhandeling is echter niet exhaustief. Het is 

één onderzoek naar de potentiële betekenis die vervat zit in RS. 
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5.Revaluatie van de theorie en praktijk  

5.1 De praktijk: casussen 

Op basis van de voorgaande analyse kunnen we nu de casussen één voor één 

herwaarderen. De continue kritische houding ten opzichte van “what is being promoted 

and accepted as a beauty counter-discourse movement” is zeer belangrijk, zeker omdat 

“the movements seem so well-intentioned” (Lynch, 2011, p. 590). Sommige inzichten 

zijn van toepassing op alle casussen, namelijk ‘domeingebonden’, ‘negatieve 

connotatie’, ‘ontwikkelingspsychologie’, ‘oude wijn in nieuwe zakken’ 

Dove Real Beauty Campaign 

Dove profileert zichzelf als innovatief op dit domein, het negeert daardoor de 

ingebedheid van deze kwestie binnen een lange geschiedenis. Bovendien leidt het 

daardoor de aandacht af van andere emanciperende initiatieven. Één van hun 

doelstellingen is debat uitlokken, maar doordat ze zo’n ambities veilig, individueel en 

oppervlakkig op de website kaderen kunnen ze die doelstelling moeilijk volwaardig 

vervullen. Ook de media-educatie die ze bieden is pover omdat het enkel aandacht heeft 

voor de bewerking die foto’s ondergaan en de overvloedige aanwezigheid van zo’n 

foto’s. Zo negeert het de complexiteit achter de representatie van en de ambitie mooi te 

zijn. Bijvoorbeeld, de wenselijkheid en internalisatie van het ideale lichaam staan los 

van een kritische houding daartegenover. Laatste kan zelfs een risicofactor vormen. 

In één van de campagnefilmpjes, namelijk ‘Onslaught’ (2007), verzoeken ze ouders 

hetvolgende: “talk to your daughter before the industry does”. Hiermee erkennen ze de 

waarde van vroege ervaringen en de psychologische dispositie die dan gecreëerd wordt. 

Zoals we hebben gezien in de analyse was dit een belangrijk punt van kritiek. Echter, 

het is wel de bedoeling dat dit in een relationeel verband gebeurt, via systems of 

support. Waar Dove al zo’n system benadrukt is dat enkel bedoeld voor jonge meisjes. 

Volwassenen moeten het via Dove en bovendien individueel aanpakken. 

De indruk van het eigen lichaam wordt nog altijd getypeerd als zijnde een stilstaand 

beeld. Affectieve connotaties met het eigen lichaam (body affect) worden over het hoofd 

gezien. Dove gebruikt voornamelijk afbeeldingen, meer dynamische representaties die 
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bovendien meer affect teweeg kunnen brengen worden verzaakt. Dove gaat ervan uit dat 

zelfzekere vrouwen zien, ook zelfzekerheid creëert. Doordat het belang van schoonheid 

niet vermindert, krijgen andere ontplooiingsperspectieven geen aandacht. Schoonheid 

neemt nog altijd een prominente rol in in de identiteitsconstructie. Bovendien werkt 

Dove de betekenissen die uiterlijke eigenschappen dragen niet weg. Omdat de modellen 

die zij gebruiken er netjes uitzien blijven zaken als ontharing en verzorging een 

imperatief, gebonden aan negatieve oordelen indien verzuimd. De modellen van Dove 

hebben verschillende maten en huidskleuren maar daar stopt de diversiteit ook. De 

definitie van schoonheid is op die manier niet verwijd, overigens wel één van hun 

doelstellingen. Dove creëert dus evenzeer een vaste definitie van schoonheid, doordat 

het aan ontharing, haar, huid, cellulitis, striemen, …etc. geen aandacht schenkt. Op die 

manier worden mensen aangetrokken tot de zogezegd inclusieve boodschap van Dove, 

maar blijven ze teleurgesteld achter door Dove’s feitelijk beperkte (her-) definitie van 

schoonheid. Doordat Dove ook schoonheidsproducten verkoopt, blijft het merk 

aanmoedigen schoonheid op te vatten als een levenslang streven dat bovendien continue 

aandacht vereist. Het fysieke appél blijft dus bestaan. We kunnen Dove typeren als een 

goed voorbeeld van feminist consumerism dat enkel een reproductive agency 

voortbrengt. 

Luisteren naar vrouwen is één van de pijlers van het initiatief en op die manier zou het 

agency waarborgen. Dove doet dit echter op danig liberaal-individualistische wijze dat 

het de nodige bredere socio-culturele aanpak verstomt. Het feministisch discours is er 

dus louter stilistisch. Via het grootschalige onderzoek en de blog zou er bottom-up 

gewerkt worden aan een debat over de definitie van schoonheid. Het debat is dus enkel 

gericht op die definitie en bovendien online geïsoleerd. Deze zogezegde bottom-up 

aanpak is ondienstig daar Dove dezelfde beeld en/of taal van in de status quo hanteert, 

namelijk modellen die een performance neerzetten en dus geen authenticiteit uitstralen. 

Dove’s debat is zowel beeldend als woordelijk. Zo wordt de gaze gerecupereerd maar 

schiet de woordelijke tegenhanger tekort. Door het inclusief discours betrekt het 

namelijk meer vrouwen tot beautification. Zodat vrouwen niet meer gaan proberen 

compenseren op andere domeinen (dan schoonheid). Zij kunnen zich ‘plots’ wel 

spiegelen aan een media-ideaal, dat hun uiterlijk helaas standaardiseerd en wederom van 

imperfecties ontdoet. De modellen worden bovendien vrij saai neergezet: in klinisch wit 

ondergoed, niet op locatie of decor, zonder dynamische poses. Er is niets glamoureus, 
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aantrekkelijk of inspirerend aan de portretten. Dit kan een negatieve connotatie met 

realistische schoonheid in de hand werken. 

Beauty Redefined 

Deze campagne zet voornamelijk in op de mediageletterdheid. Ze maken daarbij geen 

gebruik van modellen, hun teksten worden geïllustreerd met educatieve tekeningen. Ze 

staven hun stellingen aan de hand van (eigen) academisch materiaal (bijvoorbeeld hun 

gezamenlijk doctoraat over het verband tussen media en body image). 

Ze bekritiseren de media omdat deze slechts een beperkt beeld geeft van het vrouwelijk 

uiterlijk. In de media zouden we voornamelijk slanke (ondergewicht), blanke, 

chirurgisch aangepaste vrouwen onder de veertig zien wiens afbeeldingen bovendien 

vaak gemanipuleerd worden. De media zijn dé boosdoeners. In hun media-educatie 

leggen ze de nadruk op de individuele verwerking daarvan. Vrouwen worden dus niet 

aangespoord (gezamenlijk) actie te ondernemen. Het transformerend potentieel gaat 

vooral uit van de oprichtsters. Zo richten ze zich voornamelijk op het verspreiden van 

kennis over onrealistische media, agency is slechts bijkomstig. Door middel van 

stimulerende quotes trachten ze andere ontplooiingsperspectieven te benadrukken, 

echter die quotes zijn vaag en worden niet noodzakelijk geïnternaliseerd. 

Zoals we hebben gezien in de analyse biedt een kritische attitude onvoldoende 

bescherming tegen de nefaste invloed van presentaties in de media. De gepercipieerde 

realiteit van status quo afbeeldingen is immers al zó laag dat een waarschuwing daar 

weinig aan toevoegt. Zo’n labels zouden de aandacht op die geïdealiseerde lichamen 

zelfs kunnen vergroten. De wenselijkheid en internalisatie van het ideale lichaam staan 

namelijk los van een kritische houding daartegenover. 

Beauty Redefined creëert geen nieuwe definitie van schoonheid, en al zeker geen 

concreet uiterlijke. Het laat vrouwen aan hun lot over zodat zij misschien naar dezelfde 

nefaste media gaan grijpen om inspiratie op te doen. Bovendien karakteriseren ze 

schoonheid als iets wat inherent imperfect is. Vrouwen veranderen dit negatief oordeel 

dus niet maar moeten die imperfecties enkel aanvaarden. De negatieve connotatie met 

realistische schoonheid blijft dus bestaan. 
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Doordat Beauty Redefined voornamelijk aandacht schenkt aan de bekendmaking van 

het onrealistische karakter van media-representaties negeert het de complexe relatie van 

het individu met zo’n representaties. Op hun blog posten ze korte, maar theoretisch 

gestaafde essays. Zo worden wetenschappelijke inzichten bevattelijk overgebracht op 

soms minder geleerde individuen. Dit biedt de lezer stof tot nadenken en vormt 

misschien een goede aanzet tot grondiger emancipatie. 

Operation Beautiful 

Caitlin, de oprichtster van dit initiatief, legt de nadruk op de stelling dat iedereen mooi 

is. Schoonheid is dus iets wat iedereen zou bezitten en in haar initiatief creëert ze geen 

beeldende, concrete definitie van realistische schoonheid. Haar initiatief legt de 

oplossing volledig binnen het individu. Zo creëert het geen mediageletterdheid of 

weerstand tegen de status quo of zelfs gebrekkige RS- initiatieven. 

Vrouwen moeten louter het negatieve denken stopzetten en ervoor kiezen positief te 

leven. Kleine post-it notes zijn daar volgens haar het ideale middel toe. Niet alleen 

negeert dit de complexiteit van schoonheidsstreven, ook de betekenis van wat agency is 

wordt geminimaliseerd. De media worden wel erkend als boosdoener maar de nefaste 

consequenties komen van het individu, namelijk door de praktijk van fat talk. Agency 

houdt hier in dat men de eigen fat talk stopzet. Op haar site vinden we ook 

amateuristische essays of posts van haar volgers. Er is dus een debat, maar de discussie 

blijft oppervlakkig en individueel. Iedereen kan dus z’n zegje doen (na toestemming van 

Caitlin) en voelt zich zich op die manier empowered en liberated. De bredere socio-

culturele aanpak wordt verstomd omdat de participatie in sociale discussie gelimiteerd 

wordt door een individualisme dat zich bovendien enkel richt op fat talk. 

De oplossing die dit initiatief naar voren brengt is simplistisch. Operation Beautiful 

houdt zo geen rekening met de psychologische dispositie die sommige individuen meer 

vatbaar maakt voor nefaste invloeden. Bovendien blijft het de nadruk leggen op 

schoonheid als prominente pijler van de identiteit: zich mooi voelen is wat telt. 

Waardoor fat talk wegwerken slechts een pleister op de wonde is. 

Naast de site, heeft Caitlin ook twee boeken uitgebracht hieromtrent en is ze een 

motivational speaker. Deze activiteiten voorzien Caitlin in haar levensonderhoud, het is 

dus haar full-time job. De analyse (‘winstmotief’) heeft erop gewezen dat een 
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winstmotief het emancipatie-potentieel van initiatieven limiteert omdat risico’s worden 

vermeden.  

Raw Beauty Talks 

Raw Beauty maakt er niet veel woorden aan vuil en tracht een beeldend debat op gang 

te brengen door vrouwen raw af te beelden. Zowel selfies als een foto-interview dienen 

dit doel. Door hiervoor echte vrouwen te gebruiken in plaats van modellen biedt het een 

authentieke weergave van het vrouwelijke uiterlijk. 

De selfies zijn afkomstig van volgers die gestimuleerd zijn mee te werken aan dit 

initiatief. Hierdoor worden er geen restricties gelegd op wat als authentieke realistische 

schoonheid wordt beschouwd. De definitie rijst als vanzelf naar boven uit al deze foto’s. 

Er wordt dus geen concrete invulling gegeven: de enige vereiste is een uniek, authentiek 

en realistisch (lees: no make-up, no filters, no photoshop) uiterlijk (op de foto). Dit 

initiatief poogt op gezamelijke wijze schoonheid te herdefiniëren. Er wordt dus erkend 

dat dit objectief de individuele ijver moet overstijgen. Echter, dit gebeurt op 

oppervlakkige wijze aangezien enkel selfies worden aangewend. Er wordt dus geen 

socio-cultureel dialoog op gang gebracht wordt. 

Het foto-interview toont de persona achter het uiterlijk. Naast vragen over de 

persoonlijke visie op en ervaringen met schoonheid worden hierin ook vragen gesteld in 

verband met levenswijsheid en ontplooiing. De geïnterviewde vrouwen zijn 

voornamelijk succesvol met een interessante carriére. Daardoor ligt er ook een nadruk 

op ontplooiingsperspectieven, maar dit kan ook afgunst creëren bij vrouwen die een 

minder fortuinlijk carriére hebben. Via de interviews wordt er dus geluisterd naar de 

visie van vrouwen, echter het gaat dan over succesvolle vrouwen. De foto-interviews 

scheppen dus het imperatief van uniciteit in uiterlijk én ontplooiing.  

Doordat dit project voornamelijk met foto’s van echte vrouwen werkt kan het een 

authentieke inspiratie bieden. De nadruk ligt immers niet op een kritische attitude maar 

op een positieve benadering van het uiterlijk. Die positieve benadering bereikt echter 

nooit de glamoureuze versie zoals we die in de status quo vinden. Echter, glamour gaat 

gepaard met consumptisme zodat neutrale foto’s misschien deugdelijker zijn. De 

neutrale foto’s bieden helaas enkel een blik op het gezicht en de romp, zo reikt de 

inspiratie waarschijnlijk niet ver. 
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Omdat we niet weten wat de volgers opmaken uit die selfies en foto-interviews is het 

moeilijk te bepalen of dit initiatief emanciperend werkt. De duurzaamheid van deze 

‘protret-strategie’ is onzeker aangezien mensen de praktijk van het vergelijken niet 

verlaten. Ditmaal, echter, is de maatstaf waarmee die vergelijking gebeurd de 

individuele interpretatie van al die portretten. Empirisch onderzoek naar wat individuen 

na het surfen door deze foto’s en interviews al dan niet als ‘maatstaf’ zien is nodig. 

Ook hier wordt de indruk van het eigen uiterlijk nog altijd getypeerd als een stilstaand 

beeld, echter via de interviews wordt er min of meer gepolst naar de affectieve relatie 

met het eigen lichaam. Zo wordt er gevraagd naar de betekenis van het eigen lichaam 

voor het individu in kwestie. Door die authentieke aanpak poogt Raw Beauty z’n 

publiek van niets anders te overtuigen behalve dat een persoon uniek is, wat echter ook 

overkomt als een imperatief (namelijk ‘wees uniek’). 

De agency bestaat enkel uit het posten van een foto of afleggen van een interview. Dit 

wordt genoeg geacht in het transformeren van een hegemonisch schoonheidsideaal. 

Daardoor negeert het de historiciteit en bredere context van de kwestie. 
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5.2 Feminisme 

In wat volgt worden de theses van de feministische academici geherwaardeerd op basis 

van de analyse van realistische schoonheid in de media. Hierbij pogen we te bepalen of 

hun schrijven waardevol is voor een counter-discours.  

Naomi Wolf 

Omdat Wolf haar theses overkomen als een complottheorie is het moeilijk te bepalen of 

deze ook toe te passen zijn op RS. Er zou een ‘onzichtbare hand’ achter schoonheids-

cultuur zitten die vrouwen poogt de onderdrukken zoals het dat voorheen heeft gedaan 

met mythes als ‘moederschap’, ‘huisvrouw’, ‘kuisheid’ en ‘passiviteit’ en deze druk 

vergroot naarmate vrouwen meer macht in sociale sferen verwerven. Het idee van zo’n 

doelbewuste onderdrukking wordt hier niet onderschreven omdat schoonheid, en zeker 

realistische schoonheid, een complexere relatie kent met het individu dan enkel 

manipulatie. Individuen worden door Wolf, impliciet, getypeerd als cultural dopes. In 

de analyse is ondervonden dat zo’n typering de reële situatie niet eert. 

Deze onderdrukking ziet ze verbonden aan economische voordelen. RS kent echter ook 

instantiaties die geen economisch doel kennen (bijvoorbeeld Raw Beauty en Beauty 

Redefined) zodat haar kritiek geen waarschuwing inhoudt voor eventuele nefaste 

werking van deze initiatieven. 

Wolf meent dat er in de reële wereld maar weinig rolmodellen zijn zodat vrouwen deze 

dan zoeken op het scherm. Hier gaat ze voorbij aan de psychosociale ontwikkeling van 

mensen via socialisatiefiguren waarin zowel ouders als de media thuishoren. Het 

klimaat waarin men opgroeit heeft immers invloed op de psychologische dispositie, wat 

op zijn beurt weer de vatbaarheid voor bepaalde idealen, rolmodellen bepaald. 

Realistische rolmodellen (in de media of in de reële wereld) worden dus niet 

noodzakelijk geambieerd. 

Die rolmodellen op het scherm zouden een specifiek type vrouw/uiterlijk romantiseren, 

zodat het alle vrouwen daartoe stereotypeert. Bovendien meent Wolf dat magazines de 

realiteit censureren. Ze doelt daarmee zowel op het bewerken van foto’s of strenge 

selectie in modellen als het achterhouden of vervormen van informatie over cosmetica. 

In de analyse hebben we gezien dat zelfs een eerlijke representatie van het uiterlijk 
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risico inhoudt opnieuw een vaste, en dus beperkte, invulling van het uiterlijk te bieden. 

Bovendien wordt RS ook geromantiseerd omdat het samengaat met ethische 

waardevolle doelen als emancipatie, individualiteit, …etc. Op die manier blijft de 

occupatie met schoonheid bestaan. Wolf waarschuwt dat een nadruk op het ambiëren 

van schoonheid de potentiële ontplooiing in andere domeinen sust. Aangezien RS 

evenzeer dit risico bevat brengt ze hier een terechte kritiek. 

Vrouwen worden volgens Wolf onderdrukt door hen te bedelven met ‘taken’. Wolf 

bepleit daarom dat schoonheid zou moeten worden losgekoppeld van het ‘behalen’ van 

een standaard en dat iemands schoonheid moet erkend worden als iets geheel 

individueel en losgekoppeldvan seksualiteit. RS brengt echter evenzeer het imperatief 

van een ‘uniek uiterlijk’ met zich mee. Bovendien kan zo’n realistische representatie, 

door een loskoppeling van de seksualiteit, gepaard gaan met een negatieve connotatie. 

Wolf waarschuwt voor de slinksheid van de massacultuur, hierin wordt namelijk zowel 

de onderdrukkende hegemonische standaard als de mogelijke tegenbeweging 

gesitueerd. RS brengt daar geen verandering in omdat het slechts een subcultuur is die 

zich geconfronteerd ziet met de blijvende hegemonische meerderheid. Zodat, en dat 

schrijft Wolf ook, vrouwen tegelijk tot concurrenten van elkaar gemaakt worden als 

aangezet worden tot emancipatie. 

Wolf bespreekt uitvoerig ‘het’ probleem maar de oplossing die ze daarvoor weggelegd 

ziet komt slechts oppervlakkig aan bod en geeft ze bovendien geen kans op slagen: 

Imagine women’s magazine that positively featured round models, short models, 

old models – or no models at all, but real individual women (…) And let’s say 

that it ran articles in praise of the magnificence of visible age, displayed loving 

photo essays on the bodies of women of all shapes and proportions, examined 

with gentle curiosity the body’s changes after birth and breast-feeding, offered 

recipes without punishment or guilt, and ran seductive portraits of men. It would 

run aground. (Wolf, 2002, p. 83-84) 

Zelfs als RS deze aanbevelingen volgt, schuilt er het gevaar van een negatieve 

connotatie of gebrekkige extrapolatie naar ideale representaties. Het biedt dus geen 

duurzame invloed want er is noch nadruk op mediageletterdheid noch garantie op 

internalisatie. Bovendien blijft het uiterlijk in haar alternatief een prominente pijler van 
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de identiteitsconstructie. Ze houdt ook geen rekening met de semantiek die wél in een 

model aanwezig is maar niet noodzakelijk overgebracht wordt op het individu. 

Naomi Wolf biedt dus een halfslachtige waarschuwing voor RS. Zelf schuift ze RS als 

oplossing naar voren zonder rekening te houden met de complexiteit die daar achter 

schuilt (zoals in de analyse is aangetoond). Echter, uit haar kritische visie op het 

hegemonische ideaal kunnen er wel toepasselijke lessen getrokken worden over een 

tegencultuur. 

Susan Bordo 

Bordo geeft geen kritiek op het ambiëren van schoonheid op zich. Ze erkent dus, in 

tegenstelling tot Wolf, dat die ambitie los staat van een kritische attitude ten opzichte 

van schoonheid. Ze wijst op de positieve ervaringen, betekenissen of zelfs agency die 

het teweeg kan brengen, “multiplicity of meaning, the pleasures of shaping and 

decorating the body, or the role of female agency in reproducing patriarchal culture” 

(2003b, p. 31). De complexe relatie tussen een individu en schoonheidsrepresentaties 

krijgt bij Bordo meer belang. 

Vrouwen zouden ook zelf verantwoordelijkheid dragen en zijn geen cultural dopes.  

Bijvoorbeeld, het inzicht dat een voorkeur voor (hegemonische) schoonheidsidealen 

mee kan spelen wordt onderkend. Een realistische representatie op zich zou volgens 

Bordo niet volstaan omdat vrouwen “are learning to expect “perfection” and to find any 

“defect” repellent, unacceptable” (1997, p. 3). Bordo heeft het over het interactieve 

karakter van deze kwestie. De representatie, het model, beantwoordt verlangens die er 

bij de kijker al zijn. Het is dus geen éénrichtingsverkeer. 

Die verlangens zijn echter niet arbitrair omdat ze het gevolg zouden zijn van “the world 

in which we live and our understandig of the kind of person we must be like”. Ze heeft 

dus aandacht voor de psychologische dispositie die er door socialisatiefiguren gecreëerd 

is. Individuen “find themselves embedded and implicated in institutions and practices 

that they as individuals did not create and do not control” (2003b, p. 28). Hiermee lijkt 

ze aan te sporen op een brede maatschappelijke invalshoek en erkent ze de complexiteit 

van deze kwestie. 
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Bovendien meent ze dat de representaties in de media meer dan alleen schoonheid (of 

realistische schoonheid) portretteren. Ze dragen ook andere betekenissen, want 

“arranged precisely in order to arouse desire, fantasy, and longing, to make us want to 

participate in the world they portray” (Bordo, 1997, p. xviii). Bordo erkent dus de 

semantiek rond het model zodat “we’re not talking about the reduction of women to 

mere bodies but about what those bodies express” (Bordo, 1997, p. 125). Het lichaam 

en de praktijken errond beschouwt ze als een aparte arena waarin culturele 

betekenisgeving zit. 

De virtuele wereld kan de echte realiteit mystificeren wat een invloed kan hebben op de 

meest intieme aspecten van ons leven. Ze waarschuwt er voor dat het zeer moeilijk 

wordt realiteit en schijn uit elkaar te houden en dat daarom het inzicht nodig is dat niet 

alle representaties realistisch en te vertrouwen zijn. Mediageletterdheid krijgt dus een 

prominente plaats. 

Dat niemand zo’n perfect lichaam heeft doet er volgens haar niet toe aangezien iedereen 

toch aan de hand van dit adjectief beoordeelt. De kennis van het ideale lichaam blijft 

immers bestaan. Een louter vervangen van de betekenis van het adjectief ‘schoon’ is 

niet voldoende. De hegemonische standaard blijft realiteit omdat het ons verwachtingen, 

wensen en oordelen over het uiterlijk oplegt. Dit was een belangrijk inzicht in de 

analyse, namelijk RS is onvoldoende als er elders nog met dezelfde standaarden 

gewerkt wordt. Dezelfde connotaties als voorheen blijven immers bestaan. 

Ze spoort ook aan tot wantrouwen ten opzichte van realististische representaties in de 

media, immers diezelfde mensen brachten ons het hegemonische ideaal. Doch gelooft ze 

dat RS een plaatsje kan hebben binnen diezelfde media. Ze geeft immers aan dat 

feministische culturele kritiek niet direct normatief werkt voor de persoonlijke 

levenssfeer: deze kritiek zou incompatibel zijn met de huidig cultuur. 

Agency is volgens haar een leeg begrip als het de “real orchestra that is playing in the 

background, the consumer culture we live in” (Bordo, 1997, p. 38) negeert. Het individu 

mag niet worden voorgesteld als een authentiek en persoonlijk referentiepunt 

onaangeroerd door externe waarden en normen. Individualiteit krijgt een negatieve 

waarde. In de analyse hebben we gezien dat individualiteit een nieuw imperatief wordt 

dat bovendien het dialoog verstomt. 
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Susan Bordo geeft een inzichtelijke en genuanceerdere visie. Haar schrijven biedt een 

adequate theoretische ondersteuning van de problemen die RS (kunnen) teisteren. 

Rosalind Gill 

Gill wijst op het complexe karakter van gender in de media. Er zouden namelijk 

contradictoire genderconstructies naast elkaar bestaan. Gill conceptualiseert die 

problematiek die zij het belangrijkste vraagstuk van het onderzoek naar media en gender 

acht, “Is this a moment of backlash or retro-sexism?” (Gill, 2007a, p. 41). Zo zien we in 

de media namelijk concepten als autonomie, keuze en zelfverbetering gepaard gaan met 

het keuren, roddelen over en disciplineren van diegene die falen in hun prestatie van 

eerste concepten. Ze biedt een kader om de huidige cultuur te analyseren. Ze beschrijft 

een continuüm tussen sterk feministische en seksistische fenomenen aan. Hierdoor 

typeert ze culturele fenomenen als zijnde gecompliceerd. 

Er moet volgens haar ook gekeken worden naar commerciële organisaties achter 

culturele fenomenen. Immers, adverteerders commodificeren een uitgedund 

feministisch bewustzijn. Uitgedund omdat het van diens kritiek op genderrollen en –

relaties losgekoppeld is. De analyse van RS bracht aan het licht dat zo’n feminisme 

louter een reproductive agency voortbracht. Emancipatie is volgens Gill een hippe term 

geworden: wat in fel contrast zou staan met wat vrouwen vroeger emancipeerde, 

namelijk reproductieve rechten en gelijkheid op het werk. 

Ze vraagt zich af hoe er resistentie kan zijn tegen de eentonige representaties van 

vrouwen als de ‘oude’ kritieken gedoofd zijn. Dat de definitie van vrouwelijkheid 

veranderd is helpt de zaak ook niet vooruit. Het is volgens haar vooral een lichamelijke 

eigenschap in plaats van een psychologische en/of socioculturele entiteit. Diezelfde 

kritiek kwam in de analyse naar boven. 

In de populaire cultuur vinden we commodity feminism. Ze bepleit dus een subculturele 

agency: fanzines, blogs en website zouden kunnen fungeren als “marginal, liminal 

spaces where women are able to engage in ‘unregulated dialogue’ and generate their 

own meanings” (Harris, 2005 in Gill, 2008, p. 38). Zoals ondervonden in de analyse 

volstaat zo’n dialoog niet. Het gevaar bestaat dat participanten te snel tevreden zijn, dat 

de emancipatie domeingebonden/lokaal is of dat in het echte leven onderdrukkende 

betekenissen blijven toegekend worden aan uiterlijke eigenschappen. 
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Echter, vrouwen halen ook voldoening uit zo’n schoonheidsroutines, ze noemt het 

gendered pleasures, het zou namelijk perfect mogelijk zijn om een kritische attitude ten 

opzichte van die representaties te hebben “while remaining committed to them in 

emotion or desire”. In de analyse bleek dit een belangrijk inzicht waarmee RS rekening 

moet houden. Ze schrijft ook dat deze gendered pleasures niet wijzen op resistentie 

alleen maar omdat ze positieve emoties teweegbrengen. Zo creëert ze een complex 

begrip van de relatie tussen een individu en schoonheid. Het is volgens haar deze 

complexiteit die de huidige cultuur onderscheidt van een anti-feministisch of pre-

feministisch etiket. 

Niet alleen schoonheid maar ook veel andere aspecten van het bestaan moeten worden 

‘bijgewerkt’, bijvoorbeeld, ook de identiteit wordt betrokken, immers “the self has 

become a project to be evaluated, advised, disciplined and improved” (Gill, 2007b, p. 

156):  

No area of a woman's life is immune from the requirement to self survey and 

work on the self. And more and more aspects of the body come under 

surveillance: you thought you were comfortable with your body? Well think 

again! When was the last time you checked your upper arm definition’? Have 

you been neglecting your armpits or the soles of your feet? Do you sometimes 

have (ahem) unpleasant odours? (Gill, 2007b p. 155) 

Gill biedt hier een bredere definitie van het uiterlijk, immers ook voeten, geuren en 

armen worden betrokken. In de analyse hebben we gezien dat RS in diens opzet kan 

falen als het wederom een ‘vaste invulling’ van schoonheid creëert. Ze heeft dus 

aandacht voor andere uiterlijke aspecten die geperfectionaliseerd worden! 

De conceptualisatie die Gill neerzet van de huidige cultuur als post-feministisch biedt 

een zeer adequaat kader om RS op een inzichtelijk en genuanceerde, doch kritische 

wijze te benaderen. 

Angela McRobbie 

McRobbie ziet het minder positief, ze meent dat het feminisme ten onder gaat. 

Aggressief individualisme en een obsessie met consumptie zouden dat in gang gebracht 
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hebben. McRobbie focust vooral op de agency die wordt geïndividualiseerd opdat het 

transformerend potentiëel verloren gaat. 

In de analyse werd ondervonden dat een te individuele aanpak de brede, en historische, 

socio-culturele context negeert en bovendien de nodige interpersoonlijke aanpak 

laakt.Volgens McRobbie worden emancipering en keuze in een te individualistisch 

discours gezet opdat deze instrumenteel aangewend kunnen worden als substituut van 

een echt feminisme. Dit noemt ze faux-feminism.  

Ze vraagt zich af of we kunnen spreken van een toenadering tussen het kapitalisme en 

de kritische geest van het feminisme. Haar conclusie is eerder negatief want het zijn 

vooral antifeministische elementen die worden gecombineerd met neo-liberale waarden. 

Een echt feministisch discours, als coherent geheel, bestaat volgens haar niet. De 

analyse van RS bracht ook aan het licht dat er amper nadruk is op een breed 

maatschappelijk debat. RS zou voornamelijk gericht zijn op het individu. Ook in de 

analyse werd ondervonden dat zo’n toenadering tussen kapitalisme en feminisme eerder 

gericht is op winst (winstmotief). 

McRobbie haar schrijven doet echter ook denken aan een complottheorie. Namelijk, als 

het feminisme haar potentieel wil volbrengen moet het eerst de oppositie, bestaande uit 

maatschappelijke lichamen, instituten en organisaties die hun gevestigde macht en de 

genderhiërarchie willen behouden, aanpakken. Een vroegtijdige RS zou dus ondienstig 

zijn. Vroeger had ze immers nog geloofd in populair feminisme, maar dat geloof is 

weggeëbd door het inzicht in de afhankelijkheid van advertenties en de constante nood 

van populaire cultuur zichzelf heruit te vinden. Daarom is het niet de geschikte locatie 

voor een feministische ‘knowledge transfer’. Zo geeft ze aan dat RS een doordachte 

strategie nodig heeft. Transformatie heeft een “critical cultural industry perspective” 

nodig. 

McRobbie waarschuwt dus voor een onterecht (prematuur) enthousiasme voor de fusie 

van feminisme en populaire cultuur. Een populair feminisme zou in feite nefast zijn 

voor de emancipering van vrouwen. Vrouwen worden er volgens McRobbie voorgesteld 

als geïndividualiseerde subjecten die een reeks capaciteiten toegewezen krijgen zodat zij 

als “agents of change” kunnen getypeerd worden (2009, p. 6). Postfeministische cultuur 

heeft namelijk vooral vorm gekregen in en door het neoliberalisme, dat met waarden als 

emancipatie, keuze en persoonlijke ontwikkeling het individu centraal zou stellen. De 
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mode- en schoonheidsindustrie geven vrouwen een moderne soort vrijheid. Dit strookt 

met het inzicht in de analyse dat identiteitsconstructie gekoppeld wordt aan fysiek-

materiële eigenschappen. De diversiteit van vrouwelijkheid, in al zijn facetten , wordt 

dus niet in beeld gebracht. 

McRobbie waarschuwt er dus voor dat de populaire cultuur niet de geschikte locatie is 

voor een feministische knowledge transfer omdat deze door de geveinsde centraliteit 

van het individu het debat oppervlakkig houden. 

5.3 Kritische Theorie 

Adorno tracht de maatschappij te analyseren aan de hand van een zeer kritische 

ingesteldheid ten opzichte van die, naar hun mening, repressieve kapitalistische 

maatschappij. Realistische schoonheid in de media ‘voor u’ voorgeschoteld (als een 

bevrijding ten opzichte van het status quo) is geen ‘echte’ bevrijding door middel van 

eigen denkwerk, maar is er één ‘van bovenaf’ gegeven. Zelfs als daar interactie voor 

vereist is of mensen aangespoord worden tot individuele agency reikt het debat niet tot 

een socio-culturele of historische benadering. 

Adorno meent dat de cultuurindustrie het denkwerk van individuen overneemt. De 

cultuur overtuigd hen dat deze problemen de wereld uit zijn of toch in ‘veilige handen’ 

zijn. RS in de media is noncontextueel en nonhistorisch, hierdoor wordt het debat 

oppervlakkig en het denkwerk dus schraal. Adorno’s stelling dat zelfs een 

counterhegemonisch initiatief deel wordt van diezelfde hegemonische cultuur lijkt 

bevestigd. Echter, volgens Adorno gebeurt dit opdat zo’n protestactie van zijn 

transformerende kracht ontdaan wordt. In de analyse kwam naar voren dat dit niet 

noodzakelijk doelbewust gebeurt; namelijk, zelfs een nobel initiatief kan het 

transformerend potentieel mislopen doordat het geen rekening houdt met de complexe 

relatie van een individu met schoonheid (waar in de analyse door verscheidene inzichten 

op gewezen is).  

Volgens Adorno bewerkstelligt de cultuur een plan en het doel daarvan zou economisch 

succes zijn. Hij wijst er op dat consumenten misleid willen worden door die cultuur, 

zelfs na kennisname van het doel van die cultuur. Dit doet denken aan de inspiration 

theory zoals die in de analyse aan bod kwam. Een realistische representatie kan een 
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negatieve connotatie krijgen in tegenstelling tot de status quo, wat Adorno’s stelling 

indirect lijkt te bevestigen. 

Die verwelkoming (van misleidende cultuur), legt hij uit, zou ook verklaard kunnen 

worden doordat de cultuurindustrie mensen van “standards for orientation” voorziet. De 

kracht van de cultuurindustrie is namelijk de vervanging van een bewustzijn door 

conformiteit. De analyse toonde aan dat ondanks een realistische representatie, uiterlijke 

eigenschappen dezelfde betekenissen als voorheen blijven dragen. RS verandert die 

‘standards for orientation’ dus niet omdat het hun betekenis niet wegwerkt. 

Adorno meent dat slechts door het contrast met autonome kunst de valse identiteit van 

die cultuurindustrie kan blootgelegd worden. In welke mate kan een waarachtig RS-

discours hetzelfde doen? Want de cultuurindustrie belemmert de emancipatie dus ook 

door mensen daar slechts zo ‘rijp’ voor te maken als “the productive forces of the epoch 

permit” (Adorno, 1991, p. 92). Het debat is afhankelijk van hoe de RS-initiatieven de 

problematiek en de oplossing kaderen. De analyse heeft ondervonden dat als de agency 

individueel opgevat wordt dit nefast is voor het transformerend potentieel.  Het individu 

wordt volgens Adorno door de cultuur in de maling genomen opdat deze zich niet kan 

ontwikkelen tot een werkelijk authentiek persoon. Die cultuur biedt hem een kader aan 

waarin hij zichzelf kan beschouwen als een uniek persoon met zogezegd eigen 

kwaliteiten en verlangens. Laatsten zouden dus louter entiteiten zijn van de cultuur, 

i.p.v. eigenschappen van een individu. De analyse bracht aan het licht dat een 

inclusievere boodschap omtrent schoonheid de variatie aan ontplooiingsperspectieven 

beperkt door een groter deel van de vrouwen te occuperen met het uiterlijk. 

Adorno schrijft dat het de onzichtbaarheid van de afzonderlijke mens in die cultuur is 

die deze zo administratief en dus doelgericht, in plaats van authentiek, maakt. 

Beeldende RS-initiatieven werken met modellen of met een beperkt aantal individuen 

(bijvoorbeeld Raw Beauty en Dove). Woordelijke RS-initiatieven typeren de 

problematiek (Operation Beautiful) of de oplossing (Beauty Redefined) te simplistisch. 

De reële situatie, en dus de afzonderlijke mens, is dus niet aanwezig in het 

counterhegemonische discours dat in dit onderzoek geanalyseerd werd. 

De theses van Adorno rijmen met de inzichten uit de analyse van RS. Hij heeft er op 

gewezen dat zelfs een tegencultuur van diens omverwerpende kracht beroofd wordt 

door het omnivore karakter van cultuur. 
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6.Algemene Conclusie 

Dit onderzoek heeft aangetoond dat er een nieuw discours opkomt. Namelijk dat van 

realistische schoonheid. Niet alleen in de leefwereld maar ook in de academische wereld 

kent het een bestaan. Het concept is verbonden aan emancipatie, namelijk een 

democratische representatie van het vrouwelijk uiterlijk opdat de nefaste invloeden van 

een hegemonisch schoonheidsideaal verdwijnen. Er is dus vraag naar een realistische 

weergave van het vrouwelijk uiterlijk. Het antwoord daarop werd binnen deze 

masterproef geanalyseerd. Omdat het concept verbonden is aan emancipatie en zich 

presenteert als een tegencultuur werden de kritische perspectieven van het feminisme en 

Adorno betrokken.  

Deze masterproef heeft belangrijke inzichten opgebracht die het counterhegemonische 

discours kunnen optimaliseren. In de analyse van RS zijn diens implicaties en risico’s 

blootgelegd. Het concept, zoals het in de populaire cultuur aangewend wordt, houdt 

amper rekening met de psychologische disposities. Daarom blijkt een focus op 

mediageletterdheid onvoldoende. De wenselijkheid en internalisatie van het ideale 

lichaam staan namelijk los van een kritische houding daartegenover. Bovendien wordt 

het uiterlijk niet louter ervaren als een stilstaand beeld maar heeft het ook interactioneel 

karakter. Dat is omdat fysieke eigenschappen meer dan esthetische betekenis dragen die 

bovendien niet noodzakelijk overgedragen wordt tussen representatie en individu. 

Schoonheid wordt in een realistisch discours gezet zonder rekening te houden met de 

socio-culturele betekenissen die het (nog steeds) vervat. RS houdt immers geen 

rekening met de leefwereld van individuen waarin mogelijks tegenstrijdige 

imperatieven gevestigd zijn.  

Het streven, weliswaar minder rigoureus, bestaat nog en het belang van schoonheid 

blijkt onverminderd. Schoonheid als finaliteit slorpt andere ontplooiingsperspectieven 

op. RS zou daar zelfs nog beter in slagen daar het een inclusief concept is. Zo blijft de 

identiteit gebaseerd worden op fysiek-materiële kwaliteiten. RS creëert bovendien het 

imperatief van uniciteit (‘wees uniek’). Het risico bestaat ook dat er opnieuw een 

beperkte definitie van schoonheid gehanteerd wordt, echter, ditmaal met de pretentie 

van inclusiviteit. Onvolmaakte mensen worden op die manier dubbel uitgesloten, zowel 

door de status quo als door het tegenoffensief. De realistische representatie creëert geen 
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diversiteit want het negeert immers verscheidene lichaamstypes en veel imperfecties als 

cellulitis, striemen, beharing, …etc. Deze fysieke eigenschappen hebben bovendien een 

negatieve connotatie. Bij RS blijft schoonheid het resultaat van een meting of 

vergelijking. Het heeft geen duurzaam werking. Vrouwen worden dan weliswaar het 

eigen centrum van evaluatie maar de prakijk van het ‘keuren’ blijft bestaan. 

RS legt geen nadruk op het nodige pluralistische debat. De oplossing en 

verantwoordelijkheid worden bij het individu gelegd. Deze Do-It-Yourself cultuur past 

binnen de neoliberale kapitalistische maatschappij. De inclusieve boodschap van RS 

bevordert brand loyalty: wat een duurzaam effect heeft op het koopgedrag, of in dit 

geval feminist consumerism. Individuele agency heeft dus instrumentele waarde voor de 

consumptiecultuur. Zo kunnen we spreken van de erosie van het sociaal engagement 

vanwege de individualisering, fragmentering en commodificatie van agency. 

De kritische perspectieven op zichzelf omvatten niet het volledige arsenaal problemen 

dat RS kan ondervinden. Echter, de kritische academici bieden gezamenlijk een zeer 

adeqaat perspectief op de kwestie. Het merendeel van de inzichten uit de analyse werd 

bevestigd wat maakt dat deze kritische perspectieven een zeer actuele waarde hebben. 

De counterhegemonische waarde van RS is immers pover omdat het de complexiteit 

van de problematiek (zowel psychologisch als maatschappelijk) negeert. De inzichten 

die de analyse boden hebben aangetoond dat RS met heel veel rekening moet houden. 

Zo werken sommige strategieën contraproductief, maar is ook het alternatief niet 

adequaat. De vier feminisitische academici en Adorno bieden een brede, diepgaande 

maatschappelijke interpretatie in tegenstelling tot het counterhegemonisch streven in de 

populaire cultuur. Deze kritische perspectieven kunnen RS een duurzaam karakter 

geven doordat ze de problematiek historisch en socio-cultureel kaderen. Adorno’s 

argwaan kan bovendien een continue kritische houding in de constructie van een 

waarlijk RS discours verzekeren. Hun kritische perspectieven zijn nodig opdat RS een 

werkelijke tegencultuur kan vormen. 
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