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Oc auteur, die docent is aan het Institute for 
Women and Gender aan de universiteit van 
Stanford, heeft een zeer lezenswaardig en rijk 
qei1lustreerde cultuurgeschiedenis geschreven 
van de botst. Ze behandelt de verschillende 
aspecten van vrouwenborsten in diverse 
hoofdstukken. 

Zo wordt in het eerste hoofdstuk 'De heilige 
borst' ons de betekenis van de borst duidelijk, 
die tot ongeveer 1900 (toen dierlijke melk door 
pasteuriseren betrouwbaar werd' in het teken 
staat van leven of dood voor elke pasgebore
ne. In vele eeuwen wordt melk behalve als een 
materiele tevens als een geestclijke vorm van 
voeding gezien: de moeder draagt rnet ham 
melk een religieus-ethisch systeem over. 
In 'de erotische borst' staat weer een heel 
andere benadering van vrouwenborsten cen
traal. Ornstreeks 1450 vindt er een omslag 
plaats: de heilige borst uit de Middeleeuwen 
maakt in de Renaissance plaats voor de eroti
sche borst. De maitresse van Karel VII (de 
koning van Frankrijk), Agnes Sorel, wordt bij
voorbeeld geschilderd met een ontblote borst, 
die als een 'wellustige bol uit het Jijfjo barst'. D~ 

verering van de borst is een teken van de nieu
we seksuele vrijheid. Vrouwen van aile stan
den worden vrijpostiger en vooral prostituees 
lopen rond met min of meer ontblote borsten. 
Vooral de dure prostituees, de zogeheten cour
tisancs vrezen het uitzakken van hun borsten: 
een vermindering van hun handelswaarde. In 
Venetie mogen zij met ontbloot bovenlichaam 
op de Ponte delle Tette (Brug der Tieten) staan 
om hun waren te tanen en voorbijgangers te 
lokken. De courtisa·nes waren belangrijk voor 
de stad: zij betaalden veel belasting en drae
gen zodoende een niet gering bij aan de 
opbouw van de stad. 
Tijdens de Renaissance verschijnt de naakte 
buste in de kunst: een nieuw idee van vrouwe
lijke schoonheid. een vrouw met een gezic 
en borsten Deze oortretten van vrouwen 

den rustig naast die van koningen en pausen 
geplaatst. 
In 'de huiselijke borst, een Hollands intermez
zo', zien we beroemde schilderijen van Pieter 
de Hoogh, Paulus Moreelse en Rembrandt van 
Rijn. Taterelen met prostituees zijn opmerkelijk 
om de speelse wederkerigheid tussen vrouw 
en klant. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het schilderij 
"De koppelaarster' van Johannes Vermeer. Wij 
zien een mannenhand, die een vrouwenborst 
omvat, terwijl de klant met de andere hand 
geld geeft aan de vrouw en dit speelt zich af in 
een ontspannen en vertrouwelijke steer tussen 
de bezoeker van het bardeel en de bazin van 
de tent. Opmerkelijk is dat de koppelaarsters 
(voormalige prostituees, de jonge hoeren 
onder hun hoede hebben genomen) in de 
schilderkunst vaker worden voorgesteld als 
ontaantrekkelijke schepsels: oud, lelijk en vrek
kig. 
De mode weerspiegelt in deze eeuwen de toe
genomen rijkdom van het land en de toene
mende invlaed van buitenlandse stijlen. Het 
korset doet zijn intrede. Prostituees dragen in 
die tijd een korset of keurslijf om de buste 
omhoog te duwen en de verlokkende welvin
gen te krijgen, die men bij hen verwacht. 
In 'de commerciele borst' wordt opgemerkt dat 
vrouwen al sinds het begin van de geschreven 
geschiedenis hun borsten ten gelde hebben 
gemaakt. Toen 'min' nog een beroep was heb
ben talloze vrouwen hun beroep gemaakt van 
het voeden van babies die niet van henzelf 
waren. Ook hebben vrouwen altijd tinancieel 
geprofiteerd van de erotische aantrekkings
kracht van borsten. Tegenwoordig heeft de 
commercie de vrouwen benaderd met cremes, 
siliconenimplantaten, vermageringsdieten 
enzovoort. Eind van de negentiende eeuw zijn 
borsten nog steeds handelswaar. 'Big busi
ness' voor uitgevers van bladen, plastische chi
rurgen en fotomodellen. 
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lopen - zander bang te zijn te worden lastigge- zoals er nog nooit over nagedacht is. Kortom: 
vallen. De auteur stelt hier de inspirende een prachtig boek, fascinerend geschreven, 
vraag: Zal de geemancipeerde borst van de waarin vele uren gelezen en gebladerd kan 
21 ste eeuw oak het recht opeisen in het open worden. 
baar ontbloot te zijn? Ernst Hengeveld 
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