
tekst jessica van zanten foto’s brunopressmannen

waar ga  
     je henen?

Eeuwenlang werden ze onderdrukt en gepest, maar die 
tijd is voorbij. Uit alle hoeken en gaten kruipen lekkere 
roodharige mannen tevoorschijn. Een ode aan de roden.

r broeit iets. Er smeult iets. 
Ergens in de krochten van  
mancandy-land is een groep 
mannen bezig met een gevecht 
naar ons netvlies. Het is ze niet 
makkelijk gemaakt. In de Griekse 

Oudheid werd gedacht dat ze na hun dood in 
een vampier zouden veranderen, volgens de 
Egyptenaren brachten ze ongeluk en werden 
ze levend begraven, in de zestiende eeuw 
werd hun vet gebruikt in gifmengsels en in  
de Middeleeuwen belandden ze op de brand-
stapel. Jarenlang negeerden ook wij ze. In de 
jaren tachtig vonden we langharige rockers 
als Jon Bon Jovi sexyer en kozen we eerder 
voor spierbundels als Sylvester Stallone of 
Arnie Schwarzenegger (ja echt!). In de jaren 
negentig hadden we zelfs nog liever het troos-
teloze, ongewassen uiterlijk van Kurt Cobain. 
En er was de tijd dat we niets liever deden dan 
onszelf tegen de borstkast van Nedersurfdude 

Chris Zegers aanvleien en we en masse vielen 
voor de charmes van mooiboys George Clooney 
en Brad Pitt. 
Jeugdzondes, blijkt nu. Want er is nog maar 
één groep mannen voor wie we onze nek ver-
draaien. Van wie we het echt warm krijgen. 
Die niets minder dan onze onverdeelde aan-
dacht verdient. En dat zijn mannen met rode 
lokken. Van lichtrozig tot felrood, van 
koperkleurig tot hazelnootrood: nog nooit 
waren er zo veel fijne roodharige hotshots. 
Zo is er de koperrode Britse acteur Eddie 
Redmayne, die na zijn rol als lover van Marilyn 
Monroe in ‘My week with Marilyn’ deze zomer 
het mannelijke gezicht is geworden van mode-
merk Burberry. De meest gevraagde acteur 
van Hollywood – met een Oscar-nominatie 
voor zijn rol als sexverslaafde in ‘Shame’ – is 
op dit moment de Duits/Ierse robijnrode Michael 
Fassbender. En de mannelijke hoofdrol in de 
meest bekroonde tv-serie van het afgelopen 
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mannen

RoodongelukkIg?
•  In Corsica spugen mensen op de grond 

en keren zich om als ze iemand met 
rood haar tegenkomen.

•  Liverpoolse folklore zegt dat als je aan 
het begin van je reis een roodharige 
tegenkomt, dat ongeluk brengt en je 
beter terug naar huis kunt gaan.

•  De Engelsen en Schotten denken dat 
het de rest van het jaar ongeluk brengt 
als op nieuwjaarsdag het eerste 
telefoontje van een roodharige is.

•  Maar: in Denemarken wordt het een eer 
gevonden om rood haar te hebben en  
in Polen geloven ze dat je, als je drie 
roodharigen tegenkomt, de loterij zult 
winnen.

•  Tijdens het Roodharigenweekend op  
1 en 2 september in Breda vindt er een 
poging plaats om het wereldrecord 
‘zoveel mogelijk roodharigen op de foto 
krijgen’ te breken.  

jaar, ‘Homeland’, wordt vertolkt door de felrode 
Londenaar Damian Lewis. Maar ook op eigen 
bodem lopen er appetijtelijke roodharige heer-
schappen rond. Wat te denken van ‘New Kids’-
acteur en presentator Tim Haars? Of acteerta-
lent Robert de Hoog, die zich op zijn Twitter-
biografie kort, maar krachtig ‘top ginger’ noemt. 
Kortom, we kunnen er niet omheen: dit is het 
tijdperk van de redheads. En daar genieten wij 
van om deze zeven redenen.

1. ZE Zijn ZEldZaam
Vergeet de donkere Don Juan of de blonde 
Viking, die zijn er zat. Als je een man met rood 
haar aan de haak slaat, heb je pas bijzondere 
arm candy. Het gen voor rood haar komt name-
lijk maar bij vier procent van de wereldbevol-
king voor, wat betekent dat hooguit vier op 
de honderd mensen rood haar heeft. Wil je 
er een scoren, dan maak je de meeste kans  
in Schotland, waar dertien procent van de 
bevolking rood haar heeft. Of stap op het vlieg-
tuig naar Ierland, waar elf procent roodharig 
is. Dat ze uitsterven, is overigens een fabeltje. 
Wel zijn er twee recessieve genen nodig om 
een roodharig kind te krijgen, namelijk bij de 
moeder én de vader. 

2. ZE wordEn gEdiscriminEErd
Je zult maar rood haar hebben en je vloeiend 
goud aan de wereld willen doneren. Nou, 
vergeet het maar. Sinds vorig jaar zomer 
weigert de grootste spermabank ter wereld, 
het Deense Cryos, het zaad van roodharige 
mannen. “We hebben 70 liter sperma bewaard, 
terwijl er nauwelijks vraag naar is,” zegt de 
spermabank. “De voorkeur gaat vooral uit 
naar sperma van mannen met bruin haar en 
bruine ogen.” Lekker saai. Tripje naar de 
spermabank in het verschiet? Ons advies: 
kies eens een ander goedje.

3. HEt Zijn bikkEls
“O, schatje, ik ga dóóhóód van de pijn!” Herken-
baar, zo’n kermende man op de bank als hij een 
mild griepje heeft? Ruil hem direct in voor een 
roodharige kerel. Uit recent onderzoek van 
de Aalborg Universiteit in Denemarken blijkt 
namelijk dat zij een veel hogere pijngrens 
hebben dan de rest van de mannen. 

4. wE voElEn ons scHUldig
‘Vuurtoren’, ‘Rooie biet’, ‘Stoplicht, waarom 
spring je niet op groen?’. We steken de handen 
in eigen boezem: ook wij hebben op de lagere 
school weleens een Pippi Langkous-kopietje 
gepest. Duizendmaal excuses daarvoor, aller-
liefste mannen, kunnen jullie het ons alsjeblieft 
vergeven?

5. ZE blijvEn langEr jong
Niet alleen de sproetjes geven roodharigen 
langer een jong, speels uiterlijk, ze worden  
ook nog eens niet grijs. Hun haar wordt eerst 
zandkleurig en dan wit. Dat gebeurt trouwens 
ook later dan bij de meesten van ons. Het enige 
wat wel rap ouder kan worden, is hun lelie-
blanke huid. Insmeren met factor vijftig is dus 
onvermijdelijk. 

6. ZE HEbbEn mEEr sEx
Komt het door de associatie met rood (vuur! 
passie!) of zijn ze echt geiler dan de rest van 
het volk? Geleerden zijn het er nog niet over 
eens. Maar uit onderzoek van het Hamburg 
Research Institute blijkt dat roodharigen meer 
sex hebben dan mensen met andere haar-
kleuren. Doe er je voordeel mee.

7. ZE vErdiEnEn HEt EcHt
Niet alleen zijn die arme jongens eeuwenlang 
onderdrukt en gepest, óók moesten ze lijdzaam 
toezien hoe hun vrouwelijke haargenoten wél 
als sexy en spannend gezien werden. Denk: 
Christina ‘Mad men’ Hendricks, Julianne 
Moore en Nicole Kidman. Ook in de kunst 
(Venus van Milo), de muziek (‘Meisjes met rode 
haren, die kunnen kussen’ van Arne Jansen) 
en zelfs in cartoons (Jessica Rabbit) staat een 
vrouw met rode lokken voor vuur en passie. 
Het is dus meer dan de hoogste tijd voor 
wraak van de mannelijke redheads.

HoE bizar: dE grootstE spErmabank 
tEr wErEld wEigErt HEt zaad van 
roodHarigE mannEn

4x in vuur en vlam
PRIns HARRy (28)
Redheadroots Engels
Relatie Hij noemde zichzelf onlangs nog honderd procent single, maar zou volgens de Britse 
roddelbladen stiekem daten met de blonde zangeres Mollie King – een lookalike van zijn ex 
Chelsy Davy.
Zijn looks Harry lijkt niet onverdeeld enthousiast over zijn rode haren. Niet gek, want al vrij  
jong werd juist door zijn rode lokken getwijfeld of niet prins Charles, maar de scharrel van Lady 
Diana, James Hewitt, zijn echte vader was. Ook door zijn legermaatjes werd hij gepest met
 zijn haarkleur, zijn bijnaam was steevast ‘Ginger Bullet Magnet’. En toen er twee jaar geleden 
een portret van hem en zijn broer William werd gemaakt, vond hij zijn haarkleur “too ginger”.
We like Harry is voor het Engelse koningshuis wat Máxima is voor de onze: de vrolijke, 
charmante noot in een ingedut instituut. Met zijn vrolijke grijns, rode wangen en schattige 
sproeten weet je: waar Harry is, is het feest.

keVIn MckIdd (38)
Redheadroots Schots
Relatie is sinds 1999 getrouwd met Jane Parker. Het stel heeft twee kinderen.
kennen we van We ontdekten dit Schotse snoepje in de serie ‘Rome’, waarin hij de Romeinse 
soldaat Lucius Vorenus speelt. Nu kunnen we wekelijks van hem genieten als dokter Owen Hunt, 
oftewel Mc. Army, in ‘Grey’s anatomy’.
Zijn looks Niemand kan zo diep fronsen en zo’n getormenteerde ziel neerzetten als hij. 
We like Zijn zwoele blauwe ogen, z’n rauwe accent en dat rossige haar… Ach, wat zouden wij 
graag onder handen genomen worden door McKidd. En dan is ie ook nog een familieman en  
chat hij dagelijks met zijn moeder in Schotland. Allemaal in koor: áááh!

eWAn McgRegoR (41)
Redheadroots Schots
Relatie Is 17 jaar getrouwd met Eve Mavrakis. Ze hebben twee biologische en twee geadopteerde 
dochters.
kennen we van In ‘Moulin Rouge’ acteert en zingt hij naast mede-redhead Nicole Kidman en in 
‘Star Wars’ komen zijn Schotse roots goed van pas bij zijn ‘lightsaber’-gevechten als Jedi Obi-
Wan Kenobi.
Zijn looks Ewans ogen schijnen te verkleuren van groen, naar blauw, naar grijs. Hij liet vanwege 
kankergevaar twee moedervlekken in zijn gezicht verwijderen. Zelf is ie wel tevreden met zijn 
uiterlijk: “Als je twintig bent, maak je je druk om wat iedereen van je denkt. Als je midden dertig 
bent, kom je erachter dat die anderen helemaal niet zo druk met jou bezig waren.”
We like Ewan is de speelse bad boy die ons heel graag op z’n favoriete speeltje, zijn motor, mag 
vervoeren. Als hij zijn ‘lightsaber’ maar meeneemt en ons belooft nooit meer zijn haar voor 
filmrollen zwart, blond of bruin te verven. 

sAM WoRtHIngton (35)
Redheadroots Engels, opgegroeid in Australië
Relatie Date met Crystal Humphries
kennen we van Actieheldrollen in ‘Terminator salvation’ en 3D-films ‘Avatar’ en ‘Wrath of  
the titans’
Zijn looks Verft regelmatig zijn haar zwart voor een filmrol, maar zijn sproeten kunnen niet 
verhullen dat we hier te maken hebben met een roodharige.
We like Dat rossige borsthaar, die stoere blik, dat ruige baardje en dan die sproetenexplosie  
op zijn gezicht… Mmmm. Zijn semistoere blik heeft overigens vooral te maken met het feit dat  
hij bijziend is.
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