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Hoe zien blinde mensen schoonheid?

Maakt liefde blind?
TEKST Grete Flies /// FOTO Stef Dehantschutter

Selfies op Facebook moeten verleidelijk zijn, Insta-
gram-foto’s krijgen per definitie een filter mee, Tinder is 
vooral bedoeld om visueel te prikkelen ... En hoewel echte 
schoonheid vanbinnen zou zitten, ligt de lat van uiterlijk-
heden toch hoog in de zoektocht naar de Ware Jacob(a). 
‘Mooi zijn’ kost ons soms zoveel tijd, geld en energie, dat 
het bijna een verslaving wordt. Maar waarop baseren 
blinde mensen zich dan? Wie/wat vinden zij mooi? En 
hechten ze belang aan hun eigen uiterlijk of dat van hun 
(potentiële) partner? Brenda (28) is blind van bij de ge-
boorte en vertelt erover.

Wie of wat vind jij mooi? 
Brenda: “Bij voorwerpen baseer 
ik me vooral op hoe iets voelt. Zo 
zal ik kiezen voor een bord met 
een ribbeltje, een glazen tafel of 
een laminaatvloer. Of die lami-
naat nu licht of donker is, maakt 
me niets uit. Maar het geluid van 
schoenen op de vloer is voor mij 
dan wel weer bepalend voor welk 
materiaal ik mooi vind.

Bij de mensen die ik ontmoet, 
stel ik me meestal niet de vraag 
of ze knap zijn of niet. Al kan 
ik soms wel een eerste indruk 
krijgen natuurlijk. Dan laat ik 
me leiden door hun stemgeluid, 
hun manier van praten, hun geur, 
hoe hun schoenen klinken op 
de grond … Het zit in heel kleine 
dingen die ik kan gewaar worden. 
Dan fluister ik soms tegen mijn 
vriend: ‘Amai, dat is een knappe!’ 
Maar net als bij ziende mensen is 
dat maar in de vlucht en bijge-
volg wat oppervlakkig. Die eerste 
indruk zegt niet altijd iets over 
hun ware persoonlijkheid.”

Je ‘kijkt’ met je oren, neus, 
handen … Wat spreekt jou het 
meest aan?
Het gehoor is iets dat je als blinde 
beter leert gebruiken. Ik hou van 
een heldere, zachte stem, die 
iets hoger klinkt bij vrouwen en 
natuurlijk iets dieper bij mannen. 
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Maar vooral de zuiverheid vind ik belangrijk: dui-
delijk, niet te luid en niet te stil. De stem is zeker 
iets waarop ik kan vallen. Ziende personen kunnen 
dat ook hebben, bijvoorbeeld als ze lang enkel 
telefonisch contact gehad hebben. En wanneer ze 
elkaar dan eens in levenden lijve zien, knappen ze 
af, omdat het uiterlijk niet aan hun fantasie beant-
woordt. Dat is ergens wel jammer.

En anders dan het cliché doet vermoeden, ben ik 
niet het type dat meteen aan mensen hun gezicht 
gaat voelen om te weten hoe ze eruit zien. Dat kan 
me niets schelen.

Vond je het belangrijk hoe je partner eruitzag?
Toen mijn vriend en ik een koppel werden, was ik 
absoluut niet bezig met hoe hij eruit zag. Net als 
iedereen had ik wel een idee van wat ik een mooie 
man vind: een groot, slank en gespierd lichaam, 
een rechte en smalle neus, een glad en smal gezicht 
liefst zonder uitgesproken snor of baard en grote 
ruwe mannenhanden. Graag in combinatie met 
een zachte, diepe stem. Hoewel ik dit ‘ideaalbeeld’ 
had, streefde ik er helemaal niet naar om iemand te 
vinden die daar honderd procent aan voldeed. Maar 
ik heb geluk gehad: Dylan is wat molliger en van mij 
mag het scheermesje iets vaker bovenkomen, maar 
verder kan ik alles van het lijstje afvinken.

Heeft dit enigszins meegespeeld in je partner-
keuze? 
Absoluut niet, want ik wist pas echt hoe hij eruit 
zag, toen we al een koppel waren. Zoals ik al zei, 
grijp ik niet meteen de eerste de beste zijn gezicht 
vast. Dylan en ik zijn eerst lang vrienden geweest, 
want we konden heel goed met elkaar praten. Er 

was dus al een zekere vertrouwensband. In onze 
studententijd zijn we elkaar uit het oog verloren. 
Pas na elkaar drie jaar niet gehoord of gezien te 
hebben, spraken we nog eens af. En toen ben ik 
langzaam maar zeker verliefd geworden op zijn 
warme en sterke persoonlijkheid. Dylan was altijd 
al erg lief en betrouwbaar, maar in die drie jaar was 
hij ook van een jongen in een man veranderd. Ik ben 
dus vooral gevallen voor zijn zorgend karakter, zijn 
zelfvertrouwen, relativeringsvermogen, geduld en 
openheid. Het zegt veel over de waarden waarmee 
hij in het leven staat en daarop wil ik me baseren in 
mijn partnerkeuze. In het begin stoorde het me een 
beetje dat hij wat struiser is. Maar ik heb nog eens 
goed ‘gekeken’ en nu weet ik dat hij ook erg gespierd 
is, waardoor ik me vooral veilig voel bij hem.

Ben je bezig met hoe je er zelf uitziet?
Ik ben daar heel lang niet mee bezig geweest. Tot 
mijn achttien jaar zat ik op een school voor mensen 
met een visuele beperking. Niemand gaf daar echt 
iets om kledij, nagellak, foto’s of sociale media. 
Slechts enkele meisjes vonden het belangrijk dat 
hun schoenen bij hun handtas pasten en maakten 
zich graag op voor de jongens. Mij liet het allemaal 
koud. Ik kleedde me heel sober en zou me nooit 
in een jurk wagen, al had dat laatste vooral met 
vooroordelen te maken. Op de hogeschool kwam 
ik tussen ziende klasgenoten terecht en daar was 
alles anders. Pas toen viel het me op dat ik effectief 
niets zag. Heel snel had ik door dat alles draaide 
rond likes scoren op Facebook, foto’s delen en 
filmpjes maken. Er waren enkele meisjes met een 
modellencarrière. Ik vroeg dan aan vrienden hoe die 

“Al die meningen over 
mooi, lelijk, dik en dun 
zijn zo verschillend. 
Waarom bestaat er 
dan in godsnaam 
zoiets als een norm?”

“Ik laat me leiden door 
hun stemgeluid, hun 
manier van praten, 
hun geur, hoe hun 
schoenen klinken op de 
grond … Het zit in heel 
kleine dingen die ik kan 
gewaar worden.”

SAMANA MAART 2019 /// 29



modellen eruit zagen en aan de 
hand van die beschrijving, begon 
ik me een idee te vormen van wat 
mooi en ideaal was. Sindsdien 
ben ik veel meer met mijn uiter-
lijk bezig en maak ik me er vooral 
ook meer zorgen over.

Waarover maak je je dan pre-
cies zorgen?
Of ik wel voldoe aan de normen 
die de maatschappij oplegt. Ik 
heb totaal geen idee hoe popido-
len en filmsterren eruit zien, 
maar ik hoor wel van vriendin-
nen dat ze een referentie zijn. 
Lang haar, slanke taille, smal 
gezicht …  Dus ik let liever ook 
wat op mijn gewicht. Graag zou ik 
een maatje kleiner hebben.

Was je gelukkiger toen je nog 
geen idee had van dat schoon-
heidsideaal?
Ik ben blij dat mijn ziende vrien-
den mij uit mijn bubbel gehaald 
hebben. Ik had totaal geen idee 
van hoe de maatschappij in 
elkaar zat. Nu is mijn blik op de 
wereld verruimd. Het is daarom 

niet makkelijker of leuker, want 
de eisen liggen hoog. Maar het 
is wel minder bekrompen. Mijn 
vooroordeel over kleedjes is er 
bijvoorbeeld mee weggewerkt: ik 
weet nu dat je in een jurk niet per 
definitie een slet bent. En ik moet 
er toch niet als een verwaaide 
clown bijlopen, omdat ik het nu 
eenmaal zelf niet zie? Dus ja, ik 
vind het nu belangrijk hoe mijn 
haar ligt.

Krijg je daar hulp bij?
Zeker, want ik weet niet welke 
schoenen ik onder welke rok kan 
dragen of welke kleuren bij elkaar 
passen. Ik vind het heel jammer 
dat ik mezelf niet in de spiegel 
kan zien, het maakt me onzeker. 
Hoewel ik van ziende mensen 
weet dat jezelf wél kunnen zien 
minstens zo onzeker maakt. 
Mijn moeder en vriend zijn mijn 
pratende spiegels en ik ben hen 
daar heel dankbaar voor. Maar 
hoe weet ik of ze wel goeie smaak 
hebben? Hun meningen lopen 
ook soms nogal uiteen …  Dat 
vraag ik me dan wel eens af: zie 
ik er echt leuk uit in deze outfit? 
Ik zou de mening van nog tien 
vriendinnen kunnen vragen, 
maar allicht zeggen die tien keer 
iets anders. En dan weet ik het 
nog altijd niet. Maar gelijk met 
wie ik ga shoppen, niemand kan 
me iets laten dragen wat ik zelf 
niet mooi vind. De kleur en het 
motiefje mogen nog zo hip en 
trendy zijn, als de stof en het 
model niet zacht of aangenaam 
aanvoelen, koop ik het niet.

Sociale media spelen een grote 
rol in onze huidige beeldcul-
tuur. Voor jou ook?
Niet echt. Ik heb geen Facebook, 
Twitter of Instagram. Ik heb 
enkel WhatsApp, waarop mijn 
berichten worden voorgelezen. 
Dus als iemand foto’s naar me 
doorstuurt, vraag ik altijd om 

er een onderschrift bij te zetten 
van wat er precies opstaat. Daar 
maak ik dan zelf in mijn hoofd 
een beeld van en sla die herin-
nering op. Ik vind het trouwens 
erg ongemakkelijk om op foto’s te 
staan. Zelf neem ik er ook geen, 
in de plaats maak ik korte ge-
luidsopnames van het moment. 
Die ‘auditieve foto’s’ roepen ach-
teraf in mijn hoofd de bijhorende 
beelden, geuren en gevoelens op.

Is het soms ook een voordeel 
om niets te zien? 
Goh … Ik laat me in ieder geval 
niet misleiden door de lachende 
maskers op Facebook. 

Ik vind dat er in onze maatschap-
pij gewoon te veel aandacht gaat 
naar uiterlijkheden, die dan vaak 
ook als basis dienen voor een 
relatie. Maar die schoonheid is 
vergankelijk en na een paar jaar 
komen koppels tot de conclusies 
dat ze weinig gemeenschappelijk 
hebben en uit elkaar gegroeid 
zijn. Op die manier maakt liefde 
dus effectief wel blind. Ik ben 
eigenlijk blij dat ik die visuele 
afleiding niet heb, en toch weegt 
die druk van het algemeen 
heersende schoonheidsideaal 
ook op mij. Af en toe vraag ik 
aan vrienden hoe een bepaald 
persoon eruit ziet. Er volgt dan 
een beschrijving, die natuurlijk 
heel subjectief is, afhankelijk 
van het referentiekader van die 
persoon. Ik kan dus te horen 
krijgen dat die persoon ‘dik’ 
is, terwijl iemand anders dan 
reageert: ‘Amai, vind jij dat dik?’. 
Dus dan weet ik het nog niet. Al 
die meningen over mooi, lelijk, 
dik en dun zijn zo verschillend. 
Waarom bestaat er dan in gods-
naam zoiets als een norm? Zullen 
we die anders hier en nu even 
afschaffen?  

“Ik moet er 
toch niet als 
een verwaaide 
clown bijlopen 
omdat ik het 
nu eenmaal 
zelf niet zie?”
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