
Er zijn maar weinig vrouwen die niet onzeker zijn over hun lichaam.  
Komt door de media, zeggen sommigen. Komt door Hollywood, voegen 

anderen toe. Maar is dat wel zo? Maartje Laterveer vraagt het zich af. 

ciezer te zijn: over mijn blote benen. En over mannen als Martin 
Bril, met oog voor vrouwelijk schoon en dus voor mijn gebreken in 
deze. Over rokjes, die lang niet toereikend zijn om deze gebreken 
te verhullen. En dan heb ik het nog niet eens over bikini’s. 
 Ik kan me levendig herinneren hoe ik op zo’n eerste dag van de 
zomer mijn bikini aantrok en voor de spiegel ging staan. Dat is nu 
acht jaar geleden, ik was 29 en woonde net samen. De zon knalde 
door de ramen, mooie tijden dienden zich aan, en ik stond te hui-
len. Ik kon het niet helpen, de tranen liepen me over de wangen 
terwijl ik in de spiegel naar mijn lichaam in die bikini keek. Mijn 
lief liep verbaasd langs. Hij was dol op mij en op mijn lijf en kon 
zich niet voorstellen dat ik daarom stond te grienen. Daar was 
toch niets mis mee? Als ik al een antwoord had kunnen geven, 
had ik niet geweten welk. Welke woorden konden uitleggen dat 
het zo simpel niet lag? 

og even en het is zomer. Er was een tijd dat die ge-
dachte mij de stuipen op het lijf joeg. Terwijl ieder-
een zich verheugde op terrasjes en blote benen en 
Martin Bril schreef over rokjesdag, maakte ik me 
druk. Over diezelfde blote benen en rokjes. Om pre-

Thigh gap
Simpel is wel het laatste woord dat van toepassing is op de ver-
houding die vrouwen met hun lichaam onderhouden. Vaker wel 
dan niet is dat een turbulente haat-liefdeverhouding, waarin haat 
een grotere rol speelt dan liefde. Legio zijn de verhalen van vrou-
wen die leven op strenge regimes en zichzelf uitputten met sport-
vastkuren. Ze houden blogs bij waarop ze hun nieuwste regime 
verkondigen, houden hun sportadministratie bij op Facebook en 
in plaats van op vakantie gaan ze op kickbokskamp in Thailand. 
Toen Hennes & Mauritz eerder dit jaar de eerste sportlijn aan-
kondigde, was dat ‘omdat sport een steeds grotere rol in ons leven 
speelt’. Dat is nog een understatement. h&m heeft ontdekt wat 
ons favoriete accessoire is: een groomed en toned body, ultrastrak 
als het sixpack van Doutzen, met ronde billen als van Gisele en 
een thigh gap. 
 Die laatste, een kloof tussen onze dijen, willen we sinds eind 
vorig jaar. Om precies te zijn: sinds een foto circuleerde van het 
Australische model Robyn Lawley, waarop te zien is hoe haar 
dijen elkaar raken terwijl ze haar voeten naast elkaar op de grond 
heeft. Die foto ontlokte honderden heftige reacties van mensen 
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die vonden dat ze te dik was om model te zijn. Er waren er zelfs 
die haar een varken noemde, en maar bitter weinig die het voor 
haar opnamen en zeiden wat gezegd moest worden: dat het na-
tuurlijk waanzin is om iemands schoonheid af te meten aan de 
kloof tussen haar dijen. In plaats daarvan was een nieuwe hype 
geboren: zogenaamde ‘thinspiration’ blogs stroomden vol met sel-
fies van thigh gaps, inclusief tips en tricks en idolen. Erg populair 
werd het onderstel van Cara Delevingne, dat zelfs een eigen twit-
teraccount heeft (@CarasThighGap). En er is alweer een nieuwe 
hype: de bikini bridge. Ook wel: het gapende gat onder de zoom 
van je bikinibroekje, te zien wanneer je op je rug ligt en je zo dun 
bent dat je heupbotten uitsteken. Instagram en Facebook staan er 
vol mee, gul vergezeld van tips om zo’n bridge te verkrijgen.

Anorexia als lifestyle
Maar zo’n bridge of gap krijg je natuurlijk niet zo-
maar. Zelfs niet met fanatiek sporten of vasten. Het 
is onnatuurlijk, en slechts voor twee procent van de 
vrouwen weggelegd. Alle andere vrouwen moeten 
zichzelf veel geweld aandoen willen ze een dijkloof. 
En dat doen ze vaak ook, tot in het extreme. Het 
aantal anorexiapatiënten in Nederland schijnt al ja-
ren stabiel te blijven op 5600 (waarvan negentig pro-
cent vrouwen), met een jaarlijkse aanwas van 1300 
patiënten. Maar dat zijn de officiële cijfers van men-
sen die worden gediagnosticeerd met de ziekte. Er 
zijn tal van ontwikkelingen die erop wijzen dat heel 
wat vrouwen zichzelf in stilte uithongeren. In En-
geland schijnt een golf van eetstoornissen te zijn op 
dure meisjesscholen, schreef The Times laatst, en ook 
al hebben we in Nederland weinig van zulke scho-
len, er is geen enkele reden om aan te nemen dat het 
in ons land anders is. Jonge meisjes zitten dagelijks 
op internet, waar een explosie is van bloggers die 
zichzelf pro-ana (pro-anorexia) noemen, of pro-mia 
(pro-boulimia). Die bloggers geven tips om extreem 
af te vallen, en vooral om dat ongemerkt te doen zodat vervelende 
ouders en hulpverleners zich er niet mee bemoeien. Ze schermen 
delen van hun sites af, en dragen gekleurde armbandjes (rood 
voor anorexia, paars voor boulimia) om te laten zien dat ze bij 
een bepaalde groep horen. Ze fungeren als een clan, met alle gla-
moureuze aantrekkingskracht van dien, en prijzen hun ziekte aan 
als een lifestyle. Wat er niet bij staat, is de bittere waarheid: dat 
anorexia weinig met een levensstijl van doen heeft. Het is eerder 
een manier om langzaam dood te gaan. Of in elk geval om je 
beetje bij beetje te onttrekken aan het sociale, maatschappelijke 
en normale leven.

Een halve Liga
Dat weet ik, omdat ik ook ooit zo was. Zo tegen mijn zestiende, 
toen ik heupen begon te krijgen en andere rondingen, ontwik-

kelde ik zoetjesaan een obsessie met mijn gewicht. Ik ging 
steeds meer letten op wat ik at, ging calorieën tellen. Ik flirtte 
met anorexia, meer was het niet. Ik speelde eindeloos met mijn 
eten, tot het eindelijk tijd was om van tafel te gaan. Op een 
dag had ik ontdekt dat ik alles kon uitspugen, stiekem op de 
wc, maar daar kwam mijn oplettende moeder meteen achter. 
Uiteindelijk deed ik niet veel meer dan huilend voor de spie-
gel staan. Tot ik ging studeren. Ik ging naar Leiden, waar ik 
niemand kende. Mijn vriendje zat ver weg in Nijmegen, mijn 
ouders nog verder weg in de polder, er was niemand die op me 
lette, niemand die mij of mijn lichaam kende en wist hoe dat 
eruit moest zien om gezond te zijn. En daar ging ik. Ik viel in 
een maand tijd tien kilo af. Dat beviel zo goed dat ik de maand 
erop nog eens acht kilo kwijt was. Ik was rigoureus. Voor mij 
geen bier, geen gezellige studentenetentjes. Ik zat op mijn ka-
mer met een sinaasappel en een halve Liga, en een schriftje 

waarin ik alles noteerde wat ik per dag at, het aan-
tal calorieën erachter. Dat werden er steeds min-
der. Mijn menstruatie stopte, mijn tranen ook, ik 
had er simpelweg de energie niet meer voor. Voor 
mijn vriendje ook niet, maar hij bleef geduldig en 
zei niets. 
  Uiteindelijk waren het mijn huisgenoten 
die aan de bel trokken. Drie meisjes, die donders 
goed doorhadden waar ik mee bezig was. Natuur-
lijk, ze waren meisjes. Ze wisten waar die zeme-
len in mijn keukenkastje voor dienden, waarom 
ik ’s nachts de kachel aan had, en vooral waarom 
ik altijd excuses had om niet mee te hoeven eten, 
niet mee te gaan naar studentenfeestjes. Ze wis-
ten beter dan ik waar ik mee bezig was. Ik dacht 
dat ik alles onder controle had. Maar ik had die 
controle al lang uit handen gegeven, aan een eet-
stoornis die ik heus wel kende, als ik eerlijk was.  
Als ik eerlijk was, had ik verteld hoe ik op zo’n 
koude winteravond vroeg onder mijn drie dekens 
was gekropen en op televisie een jonge vrouw had 

gezien die angstaanjagend dun was. Die vrouw vertelde hoe 
graag ze aan wilde komen, maar dat niet meer kon. Die vrouw 
zat in een kliniek, een lelijk gebouw met hekken eromheen en 
kamertjes met allemaal vrouwen zoals zij. Ze was gevangen 
door een obsessie. Ik zag dat en huilde de eerste tranen die 
mijn lichaam sinds tijden had geproduceerd. Ik wilde niet ge-
vangen zijn, ik wilde vrij zijn. Leven. Die huisgenootjes kwa-
men precies op tijd.

Moeders en dochters
Wie weet wat er met mij zou zijn gebeurd als ik die huisge-
nootjes niet had gehad. Als ik als tiener toegang had gehad tot 
die pro-ana-sites, en tips had gekregen om mijn moeder om 
de tuin te leiden. Wat als ik lid van zo’n clan was geworden en 
me daardoor niet zo eenzaam had gevoeld in mijn strijd tegen 
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de kilo’s? Als ik lees wat die anabloggers allemaal schrijven en 
promoten, word ik heel verdrietig. Om mezelf, maar ook om 
al die meisjes en vrouwen die zichzelf zoveel ontzeggen, zoveel 
meer dan eten alleen. Waarom toch? 
 Onderzoekers wijzen naar de media, naar de modebladen, 
waarin ultradunne modellen een schier onmogelijk schoon-
heidsideaal creëren. Maar ik denk dat dat een te makkelijke 
verklaring is, en heb me er bovendien nooit in herkend. Ik las 
niet eens modebladen vroeger, ik woonde in de polder met een 
totaal onmodieuze moeder. Die moeder was streng en veelei-
send, vooral voor zichzelf. Ze was niet gelukkig, ze was een 
stadse in een dorp, voelde zich opgesloten, had bovendien een 
jeugd waarin ze zich nooit geliefd voelde. Dat vertaalde zich 
in een groeiende onvrede met zichzelf, maar dat gaf ze nooit 
toe. Haar strategie was glashard ontkennen dat ze ongelukkig 
was. Gewoon doorgaan, overleven. Dat vereiste een strakke 
controle. Over zichzelf, over haar lichaam. 
 En zo werd haar ongeluk het mijne, want dat 
is wat er gebeurt als zulke moeders dochters krij-
gen. Naar het effect van modellen op het zelfbeeld 
van meisjes is weinig wetenschappelijk onderzoek 
gedaan, maar wel naar het effect van moeders op 
hun dochters. Die onderzoeken tonen allemaal 
hetzelfde aan: heeft een moeder een haat-liefde-
verhouding met zichzelf en (dus) haar lichaam, 
dan kun je er gif op innemen dat haar dochters 
die ook zullen ontwikkelen. Al is het alleen maar 
omdat die moeders hun zelfhaat ongemerkt en 
ongewild projecteren op hun dochters, die heus 
wel slim genoeg zijn om een en een bij elkaar op te 
tellen. Ik wist bijvoorbeeld dat mijn moeder vond 
dat ze dikke benen had en een platte kont. Dus ik 
wist ook wat ze bedoelde als ik ’s zomers in bikini 
de trap af kwam en ze opmerkte: ‘Je hebt mijn be-
nen en billen.’ 

That’s Hollywood
Dus of die media nu zo’n grote invloed hebben op de obsessie 
van vrouwen met hun gewicht? Ik vraag het me af. In plaats 
van modebladen las ik Madame Bovary en Anna Karenina. Ik 
keek naar Sissi, koningin van Oostenrijk en geobsedeerd door 
dun zijn. Die vrouwen deden zichzelf ook geweld aan omwille 
van hun uiterlijk, en zij stammen uit een tijd waarin de thigh 
gap nog niet eens bestond. Vrouwen hebben altijd al een ge-
compliceerde verhouding met hun lichaam gehad, en dat is 
niet zo gek. Als we het hebben over een schoonheidsideaal, 
dan hebben we het impliciet over een vrouwelijk schoonheids-
ideaal, niet over hoe mannen eruit moeten zien. Er zijn maar 
weinig mensen die weten dat er ook Mister-verkiezingen wor-
den georganiseerd. Het is niet de mode die dat dicteert, het is 
de maatschappij. Diezelfde maatschappij die meisjes een Bar-
bie cadeau doet als ze zes worden, een leeftijd waarop – ook 

volgens onderzoek – meisjes vatbaar beginnen te worden voor 
schoonheidsidealen en de praktisch onmogelijke maten van Bar-
bie ongemerkt als maatstaf nemen.
 Natuurlijk, de media staan vol met knappe, dunne vrouwen. 
Niet alleen met modellen, ook met actrices, wier afgetrainde li-
chamen en eindeloze benen we kennen van de rode lopers en al 
dan niet geshopte fotoshoots. Jennifer Lawrence weigert af te 
vallen voor een rol, omdat ze vindt dat Hollywood een ongezond 
dunheidsideaal voorspiegelt, maar ze is een van de weinigen.  
Zoals Tina Fey grapte over Matthew McConaughey: ‘Voor 
zijn rol in Dallas Buyers Club moest hij ruim twintig kilo afval-
len. Oftewel, zoals actrices het noemen: in een film spelen.’ De 
meeste actrices beantwoorden zonder morren aan de schoon-
heidseisen, want ze weten ook: als zij het niet doen, staan er tien 
anderen te trappelen om het wel te doen. That’s Hollywood, en zo 
is ook de modewereld. 

  En zo zijn die twee procent vrouwen met een 
natuurlijke thigh gap en bikini bridge nou net de vrou-
wen die we op de catwalk zien en in de bladen. En ja, 
modellen worden dunner, vrouwen steeds perfecter, 
en er zijn steeds meer dingen die je aan jezelf kunt 
doen om de boel te perfectioneren. Het zou dom zijn 
dat te ontkennen, maar net zo dom is het om daar al-
les aan toe te schrijven. Er is een verschil tussen een 
mooie vrouw zien en die mooi vinden, en een mooie 
vrouw zien en jezelf lelijk vinden. In het laatste geval 
is er waarschijnlijk meer aan de hand, iets waar die 
media niets aan kunnen doen, alleen jijzelf.

Liefde voor jezelf
Vlak nadat ik acht jaar geleden voor de spiegel stond 
te huilen, kreeg ik mijn eerste baan bij een mode-
blad. Sindsdien is het met mij en mijn lichaam alleen 
maar beter gegaan. Niet dankzij dat modeblad, maar 
dankzij de moeite die ik heb gedaan om van mezelf 
te leren houden. Door te praten, door te kijken naar 

mijn jeugd en te beseffen dat een eetstoornis niet om eten gaat, 
maar om liefde voor jezelf – of liever, het gebrek daaraan. Het 
gaat niet zozeer om dun willen zijn, het gaat om een vurige wens 
niet jezelf te zijn. Ik wilde een ander zijn, een normaal meisje met 
een normale moeder die van haar hield zoals normale moeders 
doen. Pas toen ik dat besefte, besefte ik dat ik aan mijn zelfbeeld 
moest werken, niet aan mijn lichaam. 
 Wat niet wil zeggen dat ik niets meer aan dat lijf wil doen. 
Integendeel, zou ik willen zeggen: juist omdat ik ervan heb leren 
houden, wil ik er goed voor zorgen. Dus ik doe pilates, ik eet ge-
zond, ik ga naar de schoonheidsspecialist en naar een goede kap-
per. Maar ik zal mezelf nooit meer geweld aandoen om dunner te 
worden dan ik ben. En als ik straks mijn bikini uit de kast trek, 
sta ik niet meer te huilen voor de spiegel. Als ik nu in de spiegel 
kijk, dan zie ik een vrouw die houdt van zichzelf. En die is veel 
mooier dan toen ze achttien kilo lichter was. —
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