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WILLEMIEN AWUKU (31) is

COCO KUIT (29) is eigenaar

make-upartist en influencer.

van een praktijk voor permanente

“Mooi hoor, maar waarom zó lang?!’

make-up.

vragen vrienden weleens. Het lijkt

“Laatst legde iemand de link met de

ze gedoe, en dat is het soms ook.

The Addams Family. Of dat nou een

Met wassen en stylen ben ik zo vijf

compliment was? En de dickpics

uur verder: olie in mijn eigen haar,

die ik regelmatig via Insta ontvang,

conditioner in de weaves, uren laten

beschouw ik ook niet als eervol.

intrekken, wassen, haarmasker,

Prima dat er langhaar-fetisjisten

weer wassen, uitkammen, heatprotector, föhnen en afsluiten met
crème. Als ik geen zin heb in over-

‘HANGT
HET IN DE
WC-POT’

bestaan, maar val mij er niet mee
lastig. Donker haar is sterker, dus
als blondine ben ik trots op deze

vermoeide armen laat ik dit ritueel

lengte. Toch hebben mijn haar en

aan de kapper over. Mijn dochter

ik altijd een haat-liefdeverhou-

van negen maanden is er ook blij

ding gehad. Als het waait, in de

mee; ze heeft veel lol als ze eraan

fitness, op de wc: ik moet er altijd

trekt. Ik zie aan haar expressie hoe

rekening mee houden. In de rij in

mooi ze het vindt en die fascinatie

attractieparken wapper ik het per

herken ik. Op mijn veertiende keek

ongeluk in het gezicht van degene

ik met open mond naar de wappe-

achter me. Vindt niemand leuk. Mijn

rende lokken van Naomi Campbell

hoofdhuid wordt snel vet, dus ik

op de catwalk. Zulk haar wilde ik

was het om de twee dagen. Water

ook. Ik hou erg van mijn eigen afro,

heeft gewicht, dus dan loop ik met

alleen heb ik de meest stugge vari-

een halve nekhernia de douche

ant die stylen moeilijk maakt. Voor

uit. Vijf jaar geleden vroeg ik m’n

dit haar betaal ik vijfhonderd euro,

kapper er dertig centimeter af te

maar het gaat jaren mee. Deze look

knippen; ik was toe aan een beetje

haalt de diva in mij naar boven;

verlichting en wilde doneren aan

alles om me heen moet perfect zijn.

stichting KiKa. Het kwam daarna

Mijn sterallures daalden tot onder

nog tot halverwege mijn rug, maar

het vriespunt die keer waarop mijn

ik riep met kletsnatte ogen: ‘Ik ben

haar in de wc hing. Gelukkig waren

een jongetje.’ Zodra ik kinderen

die vieze natte punten ook zo weer

krijg, gaat de schaar erin. Poeplui-

schoongeboend.”

ers waar m’n haar inhangt, dank je

top en legging & OTHER STORIES
sokken ZARA schoenen LACOSTE

‘HET BEZORGT
ME EEN HALVE
NEKHERNIA’

feestelijk.”
top en legging CATWALK JUNKIE
schoenen LACOSTE

PRITHVI GANGADIN (33)

MIRA THOMPSON (27) is

is jongerenconsulent bij de

zangeres.

‘HOE HET ZO
GLANST?
MIJN GENEN,
DENK IK’

gemeente en danseres.
“In de winter ligt er een lekkere
deken op mijn rug, in de zomer
kies ik vaker voor een loodzware

“De kat zag mijn haar laatst voor
speelgoed aan. Ik zat te lezen,
voelde wat trekken en veegde in
een reflex mijn vlecht met kat en

knot. De beurse plek op mijn hoofd

al van tafel. Pijnlijke zaak en wild

aan het einde van de dag neem

gemiauw, maar achteraf heb ik hard

ik dan voor lief. Het was mijn opa

gelachen. Van jongs af aan wapen

die altijd zei: ‘Niet afknippen hoor,

ik me voor de nieuwsgierigheid van

zonde!’ Mijn zus en ik waren op de

de buitenwereld. Dagelijks word

basisschool de enigen met haar
tot over onze billen. Kort haar is
een gemaks-kwestie voor veel
ouders misschien? Gelukkig stelt
mijn haar geen ingewikkelde eisen

‘HET STAAT
VOOR
INNERLIJKE
KRACHT’

ik bestookt met vragen over wat
er met mij aan de hand is, maar ik
heb niet altijd zin uit te wijden over
mijn medisch dossier. Bovendien
is het emotioneel beladen, iets wat

om gezond te blijven. Twee keer

niet iedereen zich realiseert. Sinds

per jaar bijpunten, dat is alles. Ik

vijf jaar heeft mijn haar deze lengte

ben best een kluns. Deurkrukken,

en dat is zo’n verademing. Mensen

trapleuningen, takken: ik blijf echt

zien mijn rolstoel nog steeds als

overal aan haken. De fik is er vaak

eerste, maar dan is daar ineens die

ingevlogen omdat ik te dicht langs

bliksemafleider: ‘Oh mijn god, dat

een kaars liep. Als danseres van

haar!’ Wassen, kammen, föhnen,

klassieke Indiase tempeldansen is

vlechten: ik zadel de thuiszorg wel

het gebruikelijk om lange lokken

op met een monsterklus. Maar we

te hebben: het staat voor innerlijke

maken het altijd gezellig. Lang haar

kracht. En hindoeïstische godsver-

en mijn wielen, het is geen ideale

tolkingen hebben nooit een kort

combi. Mijn moeder heeft me ooit

koppie. Als ik een vrouw met een

uit een benarde positie bevrijd, door

kort kapsel zie, denk ik soms: leuke

een grote pluk af te knippen. Wat ik

verandering? Maar na een week zal

eet om het zo glanzend te krijgen?

ik van spijt waarschijnlijk hard gaan

Het zijn vooral genen, denk ik.”

huilen. Mijn lange haar is onderdeel

top & OTHER STORIES legging ARKET
sokken ZARA ringen H&M

van mijn trots.”
col HANRO body ZARA

BETE VAN MEEUWEN (27)

TJARDA (27) is student

is fotograaf.

sociologie.

“Vroeger wist geen enkele kapper in

“In de trein of de tram kunnen

mijn woonplaats raad met mijn afro.

gespen van andermans tassen

Als je in de kappersstoel, en daarbuiten, je hele leven moet horen
hoe onhandelbaar je haar is, ga je
vanzelf geloven dat je er niets mee
kan. Maar vanaf mijn twintigste ging

‘KAN
JE HET
WEL
WASSEN?’

als magneten werken. Ik probeer
mijn haar zoveel mogelijk bij me
te houden. Ook als ik op een stoel
ga zitten, want als ik het los draag,
hangt het al gauw op de vloer: een
vies idee. Om dit soort ongemakken

me open: ik kon gaan experimente-

te voorkomen, kies ik vaak voor

ren met verschillende stijlen vanuit

een vlecht. Kinderen reageren het

de zwarte cultuur. Deze twists vallen lekker op – saaiheid is niet aan
mij besteed – en ze beschermen
mijn eigen haar. De reacties zijn
voornamelijk positief, maar ik krijg
ook weleens vragen die impliceren
dat dit kapsel onhygiënisch zou
zijn: ‘Kan je het wel wassen?’ Veel
mensen weten niet dat afro-textuur
niet hetzelfde werkt als Europees
haar. Ik was mijn haar om het te
moisturizen, terwijl je Europees haar
juist wast om het minder vettig te
krijgen. Zwiepen met dit haar en het
over mijn schouder gooien: ik hou
ervan. Vroeger dacht ik dat de lengte van mijn lokken iets zei over m’n
vrouwelijkheid, maar ik voel me echt
niet minder ‘vrouw’ als ik mijn eigen
haar rock. Mijn eigen haar vindt mijn
vriend trouwens het allermooist.”
body & OTHER STORIES sokken ZARA

TEKST CHARLOTTE VAN DRIMMELEN FOTOGRAFIE MARINA COENEN STYLING VALÉRIE NTANTU VISAGIE LAURA YARD

er in Amsterdam een wereld voor

leukst: ‘Kijk, mama: Rapunzel!’ Ik
heb een radar ontwikkeld voor mensen die smoezen over m’n haar:
‘Wow, wat lang!’ of ‘Dit is sowieso
nep’. Niets ontgaat me en ik vind
het wel grappig. Mensen die mijn
naam niet kennen, refereren aan mij
met ‘dat meisje met dat lange haar’.
Met de jaren werd het steeds meer
onderdeel van mijn identiteit. Dit
past bij mij. Op mijn zesde besloot
ik tijdens het borstelen dat ik het
ging laten groeien. Ik was nieuwsgierig: hoe lang kan het überhaupt
worden? Vooralsnog zit er geen
stop op. Elk jaar laat ik er tien centimeter afknippen en ik gebruik een
voedende conditioner. Verder kost
het me weinig tijd en moeite.”
top en sokken ZARA legging & OTHER
STORIES schoenen VEJA oorbellen BILLION
AVENUE

‘VANAF MIJN
ZESDE
LIET IK HET
GROEIEN’

