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2 juli 2010 

"SCHOON § PROPER" 

De zomer verwarmt het land, telkens een aanleiding tot strandplezier. Zulks hoort bij de vaste 

vakantierituelen, men kan zich haast niet veel meer onschuldigs voorstellen dan wat zonnen en 

pétanquen op "de plage". 

Te snel gedacht blijkbaar, getuige een stukje van Steven De Foer. Eerste dacht ik dat het om een 

betuttelende karikatuur ging, afkomstig van een manifest zieke en neurotische ziel, die van Steven 

de Foer dus, maar neen, zelfs dat is niet volledig waar. Ook op HLN-online verschenen kort na het 

artikel in De Standaard "Tips voor een aangename strandervaring", weze het minder grotesk, maar 

niet minder "shit". 

"Gedraag u een beetje op het strand, tien tips voor een minimum fatsoen" van Steven De Foer kan 

best de geschiedenis ingaan als schoolvoorbeeld van fascistische esthetiek, in navolging van de 

films van Leni Riefenstahl, of van de vooroorlogse Italiaanse mode. De laatste jaren bestaat er 

meer aandacht voor het culturele gelaat van het alledaagse van het fascisme als "cultus van 

schoon&proper". Zo schreef Susan Sontag reeds in 1974 met "Fascinating Fascism" een 

schitterende kritiek van foto's van Reni Liefenstahl, maar recenter verschijnen er meer werken 

over de esthetiek van het fascisme: "Fashion under Fascism" of "Italian Fascism and the Female 

body". Naast het politiek systeem van Vlaanderen, is de strandethiek van Steven De Foer een 

prima instap in de cultuur van de Vlaams-fascistische psyche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Men zou denken dat zwerfvuil een topic zou zijn voor "strand-ethiek", maar neen. Na vernomen te 

hebben dat de speedo-zwembroek echt niet kan, noch wansmakelijke kleding, en zeker niet het 

mogelijk sletterig gedrag van jonge meisjes, trekt Steven De Foer van leer tegen de monokini, met 

als handpop een bejaarde Brusselse die "met een scherpe tong formuleert wat velen denken": 

"Ik ben blij dat de monokini op zijn retour is. Ik heb nooit iets gehad tegen mooie jonge blote 

borstjes. Ik begrijp dat mannen dat mooi vinden. Maar nu zie je het alleen nog bij vrouwen 

van boven de veertig, uitgerekend die categorie die dat beter zou laten. Spijtig dat er geen 

wetten mogelijk zijn in dit land die een leeftijdgrens op blote borsten plakken. Discriminatie? 

Slimme mensen mogen naar de universiteit en domme niet, is dat óók discriminatie?" 
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Verder: geen hond, geen bloot bovenlijf op de dijk, geen muziek noch strandanimatie, geen seks, 

en blijf weg uit Bredene: 

"Naaktstranden zouden in theorie aantrekkelijk kunnen zijn als ze vol lagen met bloedmooie 

jonge mensen. Die komen daar zelden. Wat we daar zagen, was esthetisch niet verantwoord: 

een man van vijftig die op zijn rug op het strand ligt, terwijl de zonnestralen ongenadig op die 

roodverbrande garnaal ten zuiden van zijn bierbuik brandt, dat is niet aantrekkelijk. 

Naturisten moeten vooral hun ding blijven doen daar in Bredene, voor hun vrijheidsgevoelen 

of hun voorliefde voor een gebruinde kont. Maar voor alle anderen één advies: hou een broek 

aan. Zo bent u echt mooier." 

Ziezo, nu bent u ook "mee". Ook op HLN-online dus de strandtips, met volgende lezers-

bedenking: 

"Sorry hoor, maar honden op het strand vind ik vies en zeker als ze nat zijn. En de meeste 

baasje ruimen de drollen niet op. Laatst liet een baasje zijn hond gewoon plassen tegen onze 

cabine. We zaten er niet voor, maar kwamen er net aan. 't Was zijn beste dag niet. Sommige 

toeristen hebben echt geen manieren!!"" 

Wat verder rondsurfend op de golven van de cultuur van "De Echte Vlaming", kom ik bij een 

artikel welk leert over mogelijke samenwerking tussen LDD en Groen! in het Vlaams Parlement. 

Het lokt volgend commentaar uit: 

"Wanneer gaan de groene het begrijpen? De mensen willen geen groen maar mooie steden, 

brede autostrades, en geen wegblokkades die ons verhinderen om op een normale manier 

naar het werk te rijden. Leeggangers hebben daar natuurlijk geen behoefte aan, die vreten uit 

een of andere gemeenschapskas zonder de handen uit de mouwen te steken. Maar die tijd is 

voorbij. Gedaan met gazon en boomschors te aanbidden: werken zult gij!" 

 Een tijdje geleden stond de intieme mode van de 

"naakte poes" vooraan, met name naar aanleiding 

van een artikel in Vogue. Daarin had een "dik" 

model met maat 38 (!) het gedurfd te pleiten voor 

de terugkeer van schaamhaar, en sterker: er 

stonden zo waar foto's bij. HLN maakte er 

melding van, met een golf van commentaren tot 

gevolg, de ene al degoutanter dan de andere: 

Een lijntje is mooi een struikgewas is gewoon 

lelijk en vies al blijft er in hangen is gewoon 

voor luie mensen die waarschijnlijk ook 

okselhaar en behaarde benen hebben is gewoon 

voor apen niet voor mensen 

Als vrouw zijnde vind ik dit zelf super lelijk! Een 

lijntje en trimmen is super mooi, dit "model" 

doet mij denken aan Ma Flodder en dat is nu 

echt de laatste die ik naakt in mijn Vogue wil 

zien staan!!! . btw: mannen met volle haarbos 

onderaan moeten bij mij ook niet zijn, iedereen gelijk: werken aan je figuur en je haren (waar 

op je lichaam ze ook staan! ) 



3 

Peter Van de Ven - 2010 

 

Het schaamhaar afscheren is hygiënischer vind ik persoonlijk, en een klein bosje vind ik ook 

niet mis. Maar bij haar is het wel erg veel :p.. Nuja, het is een mooie dame met mooie 

rondingen! Een voorbeeld voor de mode industrie :) 

Ronduit lelijk die dikke haarbos vanonder! Liever een perfect getrimd poezeke. Ik ben alvast 

geen voorstander. 

Piuuuuuk, das geen schaamhaar, dat is precies een platgereden kat. Gatver. 

Dat is al geen schaamhaar meer!!! das een echte coco's mat!!! of het kapsel van de jacksons 

5!!!geef mij dan maar een schuifmuis. ;-) 

Dàt is wel een afknapper van formaat : zo'n oerbos daar beneden hoeft voor mij ècht niet ! 

geef mij maar een lekker verzorgd en getrimd speeltuintje ! 

Vrouwen met rondingen JA, vrouwen met een half oerwoud vanonder NEE 

Yecch,als je die in bed krijgt moet je dan zelf voor de gps zorgen? 

Even terugblikken, wat zijn de woorden waarmee "De Vlaming" een negatieve waardering 

uitdrukt ? 

Gedraag je een beetje , op zijn retour, die dat beter zou laten, zo bent u echt mooier, 

esthetisch niet verantwoord , niet aantrekkelijk, hun ding blijven doen , roodverbrande 

garnaal, vind ik vies en zeker als ze nat zijn, echt geen manieren , geen groen, gedaan met 

gazon en boomschors te aanbidden , leeggangers, werken zult gij!, gewoon lelijk en vies, voor 

luie mensen, voor apen niet voor mensen, super lelijk! , maar bij haar is het wel erg veel, 

moeten bij mij ook niet zijn , ronduit lelijk, precies een platgereden kat, das een echte coco's 

mat, een half oerwoud vanonder, moet je dan zelf voor de gps zorgen,… 

 

En positieve waardering klinkt als: 

Mooie jonge blote borstjes, bloedmooie jonge mensen, mooie steden, brede autostrades, de 

handen uit de mouwen te steken, super mooi, hygiënischer, niet mis, lekker verzorgd en 

getrimd, een schuifmuis, … 
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Ook in formulering wordt er een wedstrijd gehouden om de meest kleinerende en misprijzende 

zinnen te bouwen: 

Wie het poesje niet scheert, is het beffen niet weerd ;) 

Voor mij geldt (en ook bij mezelf): als er haar op staat eet ik het niet. 

Vlaanderen-fascistenland, schoon en proper, onvervuild door vreemde mensen, vreemde talen, 

vreemde gewoonten, door de natuur zelf: wie zich daar slecht bij voelt, verhuist best naar "De 

Walen". Die zijn corrupt en leven in een oerbos, net iets waar De Echte Vlaming niet van wil 

weten: op een autostrade groeit (ook) geen gras (dat wordt immers plat gereden door wie wel 

werkt!) 

Om te besluiten en te duiden, enkele citaten uit "Fascinating Fascism" van Susan Sontag, actueel, 

meer dan ooit. 

"Although the Nuba are black, not Aryan, Riefenstahl's portrait of them evokes some of the 

larger themes of Nazi ideology: the contrast between the clean and the impure, the 

incorruptible and the defiled, the physical and the mental, the joyful and the critical. A 

principal accusation against the Jews within Nazi Germany was that they were urban, 

intellectual, bearers of a destructive corrupting "critical spirit." 

(...) 

Fascist aesthetics …flow from (and justify) a preoccupation with situations of control, 

submissive behavior, extravagant effort, and the endurance of pain; they endorse two 

seemingly opposite states, egomania and servitude. The relations of domination and 

enslavement take the form of a characteristic pageantry: the massing of groups of people; 

the turning of people into things; the multiplication or replication of things; and the 

grouping of people/things around an all-powerful, hypnotic leader-figure or force. The 

fascist dramaturgy centers on the orgiastic transactions between mighty forces and their 

puppets, uniformly garbed and shown in ever swelling numbers. Its choreography 

alternates between ceaseless motion and a congealed, static, "virile" posing. Fascist art 

glorifies surrender, it exalts mindlessness, it glamorizes death. 

(...) 

More important, it is generally thought that National Socialism stands only for brutishness 

and terror. But this is not true. National Socialism—more broadly, fascism—also stands 

for an ideal or rather ideals that are persistent today under the other banners: the ideal of 

life as art, the cult of beauty, the fetishism of courage, the dissolution of alienation in 

ecstatic feelings of community; the repudiation of the intellect; the family of man (under 

the parenthood of leaders). These ideals are vivid and moving to many people,…" 

 


