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Een mooijurkje, hoge hakken en vrouwelijke charmes. slim gebruik van

erotisch kapitaal is goed voor je carrière. Toch roept het in Nederland

al snel het beeld op van een sloerie die met diep decolleté en ultraminirok
naar het werk gaat. Terwijl ons erotisch kapitaaljuist de sleutel kan zijn tot
emancipatie. En tot een hoger salaris.

hebben. De een draagt een strak ge-

sneden donkere pantalon met goud-

brokaten blazer, de ander een nauw-

sluitend jurkje met diagonale streep

en knalrode fluwelen stiletto's.

R e Blécourt en haar medewerkers

U rijn vïouwen die hun erotisch

kapitaal, bewust of onbewust, benut-

ten. De terrí 'erotisch kapitaal' is

nieuw: de Britse sociologe Catherine

Hakim (61) muntte hem vorig jaar in
haar boek Honey Money. The Power of
Erotic CapítaL Hakim is een bekend

sociologe, die aan The Centre for Po-

licy Studies in Londen al jaren onder-

zoek doet naar onder meer de positie

van de wouw in de samenleving, op

de arbeidsmarkt en naar veranderen-

de sociale verhoudingen.
Haar boek is gebaseerd op haar on-

derzoek naar het groeiende belang

van erotisch kapitaal - een mix van

fysieke en sociale aantrekkelijkheid

- voor vrouwen. Hakim: 'Het gaat in-
derdaad om uiterlijke aantrekkings-

kracht, maar ook om charme, sociale

vaardigheden en een gevoelvoorstijl.

Mensen die hun erotisch kapitaal ge-

bruiken, hebben op de arbeidsmarkt

een streepje voor. We schamen ons

nooit om onze opleiding te benutten

en ook netwerken is geen vies woord

meer. Gebruik dus ook die andere

pluspunten!'

opadvocate Mirjam de Blécourt (47) pakt een stoffen etui

uit haar lichtbruin lederen Chloéhandtas' Anderen la-

chen erom: ikheb altijd juwelenbijme. Voor als ikhalver-

wege de dag zin heb in oorbellen.' Ze vist een enorme ring

uit het etui. 'Deze knoeperd kan om als ik's avonds op-

eens een borrel heb.'

De Blécourt, partner bij Baker & McKenzie (het grootste

advocatenkantoor ter wereld), moeder van twee zoons en

dit jaar gekozen tot de beste arbeidsrechtadvocaat van Eu-

ropa, houdt van mode. Ze kleedt zich niet doorsnee, zoals

veel vrouwen op het werk wél doen uit angst om op te

vallen. Vandaag draagt De Blécourt eenzwatÍ,fgure'hug-

ging jttrkle, met zwarte rits middenvoor, van boven tot
onder. Daaroverheen een zwart colbert, daaronder zwarte

fluwelen slE-hígh pumps (opvallend voor iemand van r

meter 83) met goudkleurig detail op de hak. Net zo mak-

kelijk kiest ze voor kleur. 'Het stereotiepe beeld van een

advocate is dat van een wouw in zwart pak, met witte

blouse en strenge bril. Ik heb altijd gedacht: waarom? fe
hoeft geen zwarte zak aan! De neiging om me te confor-

meren heb ik nooit zo gehad. Ik kan me voorstellen dat ie
voor het veilige pak kiest. Maar ik voel me sterk in een

jurk.'

l-l aar echtgenoot vindt het, gezien haar uiterlijk, nog

I I altijd gek dat De Blécourt zich feministe noemt. 'Ik
zie er misschien atlryisch uit, maar ik ken genoeg vrou-

wen die net zo denken en doen als ik.'Tegen mij: ']ij ziet er

trouwens ook niet uit als de doorsneefeministe, met je

hoge laarzen en strakke truitje.'
Tsja, hoe hoort een feministe er dan uit te zien?

De Blécourt propageert dat ie het beste functioneert wan-

neer je jezelf bent, in de kleding die jij mooi vindt. Een

empowering gedachte, vinden ook de advocates op haar

afdeling, die er uitzien alsof ze op de redactie van een

toonaangevendmodebladwerken- of een stylist in dienst

I e erotisch kapitaal benutten, is
J t.r, onrechte nog altijd not done -
en daarmee zitten wouwen zichzelf

alleen maar in de weg. Zes jaar gele-

den pleitte Kaouthar Darmonl (begin

4o) in haar Aletta Jacobslezing er al

voor ons 'feminine capital' beter te

benutten. 'Laat je lichaam spreken,'

zei ze. Darmoni doceert media en cul-
tuur aan de Universiteit van Amster-

dam en geeft met haar bedriif Belly

Dance & Women Empowerment ma-

nagementtrainingen aan talentvolle

vrouwen in het bedrijfsleven (denk:

Shell, ING). In haar workshops ge-

bruikt ze buikdansen als manier om

vrouwen bewust te maken van hun
lichaam - en dus van zichzelf. Ze is >
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ervan overtuigd dat je vrouwelijk kapitaal de sleutel tot
échte emancipatie is, omdat het uitgaat van je eigen
kracht.

l\ie boodschap was ten tiide van de lezing voor veel

Lf vrouwen te provocerend of zelfs onacceptabel. Het be-

toog van Darmoni werd gereduceerd tot een: 'Dus we moe-

ten allemaal in minirok en met decolleté naar het werl<?'

Darmoni was een roepende in de woestijn: dat het benut-

ten van je vrouwelijk kapitaal iets anders is dan je als een

sloerie kleden, was nog een brug te ver voor feministisch
Nederland. En nog steeds wringt de gedachte: onlangs

bleek weer eens, uit onderzoek van de Canadese McMas

teruniversiteit, dat vrouwen die korte rokjes en decolletés

dragen negatieve reacties oproepen bij andere vrouwen.
Anders gezegd: we nemen elkaar de maat en houden el-

kaar op die manier klein.
Zo trok Darmoni toen ze net in Nederland woonde een

keer een prachtige lange, zwarte jurk aan naar een work-
shop die ze gaf. Een van de cursisten zei direct: '|ij durft.'
Darmoni: 'Natuurlijk durf il<, ik voel me sterk in die jurk
en we zijn toch zusters?'

'\Maarom moeldilzo?' waagt ze zich nu hardop af. Terwijl
ze het antwoord wel kent: Nederlanders verwarren de sen-

sualiteit die deei uit kan maken van je erotisch kapitaal al

snel met sel<suaiiteit. En dat roept heftige reacties op.

f och lijkt de tiid inmiddels rijp om de kracht van het
I erotisch kapitaal te omarmen. We leven in een wereld

waarin de beschikking over je vrouwenlichaam een sterl<

protestmiddel is. Overal claimen vrouwen in SlutWalks
het recht zich te kleden als een slet. fe als een slet kleden,

betekent immers niet dat je een slet bént. De zo-jarige

Egyptische Aliaa Mahdy publiceerde eind vorig jaar een

naaktfoto van zichzelf op haar blog. Die foto draait niet
om seks: het is Mahdy's protest tegen het militaire regi-

me, dat vÍouwen van hun sluiers ontdoet en ze ruw'on-
derzoekt op hun maagdelijkheid', daden van intimidatie
en vernedering. Mahdy zegt met die ene foto: 'Il< ben de

baas.'

l_l etzelfde doen de vÍouwen van Femen. Deze vijf activis-

I I tes uit het Oekraïense Kiev, met sy,rnpathisanten over de

hele wereld, protesteren regelmatig halfnaakt tegen onrecht

in de wereld. Hun slogan luidt: 'We came, we undressed, we

won.' Met ontblote borsten veegden ze dit jaar onder andere

de Parijse stoep van'beest'Dominique Strauss Kahn schoon

en protesteerden ze in Rome tegen het seksisme van bunga-

bunga Beriusconi. Vorige maand werden drie van de Femen-

feministes na een blootactie tegen de Wit-Russische presi

dent Alexander Lukashenko nog gekidnapt en vervolgens

naakt achtergelaten in een bos.

De vrouwen van Femen zijn uitermate controversieel.

Niet vanwege hun boodschap, die is hartstikke eerbaar,

nee, vanwege de manier waarop ze

die boodschap aan de man brengen.

Met blote tieten. Afgezien van de po-

Iitieke tegenstand - de kidnap zou

een KGB-actie zijn - is er vooral mo-

rele weerstand. Sloeries zijn het, vin
den mensen die niet verder willen
kijken dan hun neus lang is. En let
maar eens op, vooral vrouwen sissen

dat. Femen-oprichtster Oleksandra

Shevchenko (z 3) beaamt dat ze vooral
kritiel< krijgen van 'zusters'. 'Terwijl
we veel voor vrouwenrechten strij-
den!'

Shevchenko legt uit dat de Femen-

vrouwen zich aanpassen aan de pa

triarchale samenleving, zonder zich
te conformeren. 'Wij willen ons ver-

haal laten horen. Dus wij besloten

dat we in deze wereld, waarin alles

wordt verl<ocht met behulp van
naakte wijven, eigenlijk de macht
hebben. Simpel, door je bovenlijf te

ontbloten. Opeens luistert iedereen.

Maakt dat ons zwal<? Nee, juist niet.
Wij hebben controle. Wij gebruiken
ons sensuele kapitaai voor onze

boodschap.'

f igenliil< is dat wat iemand als

l- Beyoncé al jaren doel.: zong die

niet ooit in het nummer Independent

Women, gehuld in strakke catsuit en

gouden miniminirol<, dat ze alleen

op zichzelf vertrouwt? Toegegeven,

haar doel was wat minder verheffend
dan dat van de Femen-vrouwen:

Beyoncé wil vooral platen verkopen.

Maar waar de Amerikaanse feministe
en publiciste Ariel Ler,ry vindt dat zij
om die reden tot de 'female chauvi
nist pigs' behoort - vrouwen die zich-

zelf tot object maken omdat ze daar-

toe aangemoedigd worden door onze

totaal door seks geobsedeerde maat

schappij - vindt Hal<im nou juist dat

Beyoncé haar erotisch kapitaal ge-

woon goed gebruikt. Beyoncé is eer-

der een rolmodel dan een bimbo: een

jonge donkere vrouw, die haar eigen

nummers schrijft, naar eigen zeggen

erg gelukkig is met wat ze doet en in
welke kieding ze dat doet - en miljoe-
nen verdient. Waarom zouden we

daar eigenlijk zo hard over oordelen?

H
akim zelf leeft naar haar ideeën.

Ze is 63 maar ziet er jonger uit,
hoewei ze geen schoonheid van na-

ture is. 'Puur verzorging,' zegt ze. In
Honey Money formuleert ze het pitti-
ger:'Er zijn geen lelijke vrouwen, en

kel luie vrouwen.' Hard, maar het
idee dat niet iedereen zijn ofhaar ero-

tisch kapitaal zou l<unnen benutten,
domweg omdat niet iedereen het be

zit, kan op deze manier meteen van
tafel. Volgens Hakim bezit iedere

vrouw erotisch kapitaal, lichamelij-
ke en sociale assets die deels aangebo,

ren zijn en waarvoor je deels aan de

bak moet. Bijvoorbeeld met een em-

powering workshop van Darmoni of
een bezoek aan de kapper.

En door je gepast te kleden: privé trek
je aan waar je zin in hebt, op het werk
niet. Hakim: 'Een kort rokje kan niet,
tenzij je jong en zelfuerzekerd bent
en goede benen hebt. Eerlijk: een

dikl<e vrouw in een minirok, daar
wordt niemand blij van.' Advocate

De BIécourt heeft in haar al meer dan
twintigjarige topcarrière gemerkt dat
als ze draagt wal. bii haar past". nie
mand dat echt geh vindt. Maar niet
alles kan. 'Slippers en zomerjurkjes:
nee.' Ze wijst naar een foto van een

van haar medewerksters op een feest
je.'Kijk,' zegï ze,'die grote oorringen
lcunnen op een borrel. Maar als ze

hiermee naar de rechtbank zou gaan, D
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EROTISCH KAPITAAL
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EROTISCH KAPITAAL

zou ik er iets van zeggen.' Overigens

gelooft De Blécourt niet dat ze haar
erotisch kapitaal nou zo bewust in-
zet. 'Ik werk vooral hard. In leuke
kleding.'

l_l akim verzon de term 'erotisch

I I kapitaal' om te provoceren. En

natuurlijk volgden er, net als bij
Darmoni jaren terug, felle reacties op

haar pleidooi, zeker wanneer zebij-
voorbeeld beweert: 'Een spuit botox
kan je carrièrekansen vergroten.' De

Blécourt:'Er goed uitzien doe je voor
jezelf. Niet voor een baan. Maar wat
er mis is met een spuit botox snap ik
niet. fe mag toch iets doen aan dat

waar je niet teweden mee bent? fe
gaat toch ook naar de tandarts?'

Hakim onderbouwt haar erotischka-
pitaaltheorie deels op de aanname

van een'mannelijk sekstekort': man-

nen willen meer seks dan vrouwen
en zijn dus permanent seksueel ge-

frustreerd. Omdat vrouwen de toe-

gang tot seks zijn, kunnen ze dit
voordeel, ook op de werkvloer, 'uit-
buiten. Daarbij zegÍ- ze meteen: ik
heb het niet bedacht, ik ben alleen de

boodschapper. Darmoni gelooft niet
dat het idee van een mannelijk seks-

tekort onze motivatie is of zou moe-

ten zijn. Het lijkt haar zelfs schier

onmogelijk.'Nederlandse vrouwen
kunnen al niet met een compliment
van een man omgaan. Of ze zien het
als seksisme, of ze denken: wat moet-

ie van me, wil hij seks? Dat gevoel

omdraaien, is nog wat te ver van ons

bed.'

De Blécourt:'Het is en-en. Ik gebruik

mijn vrouwelijke kracht en ik ver-

diep me in de regels van mannen. Ik
weet nu dat je expliciet moet zeggen,

net zoals mannen doen: "Ik wil hier
carrière maken."' De Blécourt schreef

mee aan een wetsvoorstel om te zor-

gen dat 30 procent van alle raden van
bestuur in Nederland wouw is, Ze

wacht op de dag dat dit de realiteit is:

'Dan kunnen we meer onszelf zijn.'

V eel oudere feministes vinden
Hakim antifeministisch, omdat
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ze vrouwen stimuleert vooral hun
vrouwelijke kwaliteiten te ontwik-
kelen. Het idee dat niet alleen je vrou-
welijke intuïtie, maar ook de juiste

kleding of je kapsel doorslaggevend

kan zijn bij bijvoorbeeld een sollici-
tatie, is voor hun gevoel niet waar-

voor ze de barricaden op zijn gegaan.

Enigszins begrijpelijk, maar onder-

tussen bleek een jaar geleden uit een

wetenschappelijk experiment van
Glamour en de Vrije Universiteit Am-
sterdam dat wouwen op flinke hak-
ken zich geëmancipeerder gedragen

danwouwen op platte schoenen.

Hakim vindt de kritiek dan ook ver-

velend, maar ligt er niet wakker van.

Ze hoopt vooral dat de noodzaak van
haar betoog zal beklijven. Want waar
ze voorwil waarschuwen: mis vooral
de boot niet. 'Ons erotisch kapitaal

wordt in de toekomst alleen maar be-

langrijker: beeld heeft een steeds gro-

tere invloed in onze samenleving, de

arbeidsmarkt wordt meer servicege-

richt en we worden rijker. En rijkere
mensen veroorloven zich meer luxe

en mooie kleding. fe mag me haten

omdat mijn verhaal je niet zint, maar
ik kan er niets aan doen dat dit de

werkelijkheid is. Ik gun vrouwen
juist meer kansen. |e erotisch kapi-
taal is een sleutel tot emancipatie.'

I n dit licht is de vraag 'moeten we

I dan allemaal in minirok en decol-

leté, als een sloerie, naar ons werk?'
een wat makkelijke manier om het

Eoven: 0leksandra

Shevchenko

0nder: Catherine Hakim

en Christine Iagarde

verhaal van Hakim naar de prullenbak te verwijzen. Voor-

stelbaar - uit vele onderzoeken bfijkt dat wie zich sexy

kleedt, minder snel serieus wordt genomen -, maar mak-
kelijk. Darmoni: 'Die reacties komen voort uit angst.

Vrouwen zijn ontzettend bang om door anderen als slet

gezien te worden. Ofom dom gevonden te worden. Neder-

landse en Angelsaksische vrouwen zitten te veel in hun
hoofd. Ze moeten de emancipatie in hun lijf voelen. He-

laas, calvinisme is niet erg lichamelijk.'
Hakim: Als jij je gewoon wouwelijk en voorkomend
kleedt en je gebruikt je wouwelijke sociale kwaliteiten,
dan heb je onweerlegbaar meer kansen dan een saai, an-

drogyn geklede vrouwelijke collega. En: een hoger salaris.

Vtouwen die hun erotisch kapitaal benutten verdienen
ro tot 20 procent meer. Omdat vrouwen financieel beter
voor zichzelf moeten zorgen, is mijn verhaal belangrijk.
Overigens vinden vrouwen in Zuid-Europa en Frankrijk
mijn verhaal logisch, ze vinden het gebruiken van je ero-

tisch kapitaal vanzelfsprekend.'
Darmoni: 'In die landen groeien meisjes ook veel vrouwe-
lijker op. Hier moeten meisjes al op de crèche "stoer"

zijn;

I a, daar zegt Darmoni wat. In het buitenland timme-
J ,.n al aardig wat vrouwen aan de weg die dit verhaal
ondersteunen. Hakim noemt IMF-baas Christine Lagarde

als voorbeeld van een 'lady' die haar erotisch kapitaal
goed benut. Lagarde is altijd voorkomend, gedraagt zich
niet mannelijk, kleedt zich elegant, zoekt passende juwe-

len uit en is altijd netl'es gekapt. Hakim: 'Lagarde is geen

schoonheid, maar wel aantrekkelijk.' Toevalligerwijs was

Lagarde ook lange tijd de baas van De Blécourt, die haar
als voorbeeld ziet. In de televisiewereld steekt wat Hakim
betreft één vrouw met kop en schouders boven het maai-
veld uit: tv-kok Nigella Lawson. 'Zij is vrouwelijk en

speels en heeft altijd in haar uiterlijk geïnvesteerd. Haar
imperium is gebaseerd op haar erotisch kapitaal.'

I n Nederland kennen we maar weinig voorbeelden van
I vrouwen die hun erotisch kapitaal goed benutten, afge-

zien van de vrouwen in dit verhaal en usual suspects als

Parool-hoofdredacteur Barbara van Beukering en Neelie

Kroes. Maar wat wil je: nog geen ro procent van de top-
functies wordt vervuld door vrouwen. Als het merendeel

daarvan haar erotisch kapitaal verwaarloost, zullen de

vrouwen in lagere functies het niet snel anders doen.

'Rampzalig,'noemt Darmoni deze situatie. 'We hebben

ons kapitaal heel lang als Pandora's doos gezien. Maar het
is ook een schat. Het is tijd dat we die openen - op onze

voorwaarden. En ervan genieten.' o

Reageren op dit artikel?
Ga naar www.opzij.nllforum
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