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de gang, maar het lijkt onmiskenbaar dat de Pin Up Club 
die trend nog wat heeft aangezet. Niettemin is er nog 
steeds een niet onaanzienlijk aantal vrouwen en meisjes 
dat er kennelijk en om wat voor reden ook de voorkeur 
aan geeft zich in wat gekleder badkostuum te hullen, dus 
met bovenstukje. Het was die waarneming aan een van de 
Europese stranden in de afgelopen zomer die ooze aan
dacht weer deed bepalen bij het onderwerp dat al zo lang 
op onze lijst prijkte. Waarom gaat de ene vrouw wel top
'less en de ander niet? In hoeverre heeft dat te maken met 
de verschillende hiervoor genoemde aspecten: sexualiteit, 
erotiek, uiterlijk, opvoeding, vroegere ervaringen etc.? 
Vervolgens, bij verder nadenken: waarom geeft de ene 
vrouw wei borstvoeding, de ander niet. En: waarom mag 
de plastisch chirurg zich verheugen in een nog steeds toene
mende belangstelling voor allerlei borstcorrecties? Hoe 
komt het dat vooral het borstorgaan van de vrouw zo 
kwetsbaar lijkt voor het ontstaan van ziekten en afwijkin
gen? 
Kortom: talloze vragen rond een door sommigen (vooral 
mannen) veel besproken, door anderen (jonge meisjes) 
veel verzwegen orgaan van het menselijk lichaam. Zoveel 
vragen zelfs dat een programma niet voldoende leek. Van
daar dat aan het begin van het nieuwe seizoen besloten 
weed de eerste twee uitzendingen van Rondom Tien geheel 
aan het onderwerp, 'de borsten van de vrouw' te wijden. 
Dit boekje bevat de teksten uit beide programma's, de ge
sprekken met de verschillende deelnemers, plus veel aan
vullende informatie. Het eerste hoofdstuk is een bijdrage 
van Sietske Alting uit Rotterdam. Zij beschrijft de steeds 
veranderende betekenis door de eeuwen heen van: de bor
sten van de vrouw. 
Aansluitend op resp. de hoofdstukken 2, 3 en 4 geeft de 
plastisch chirurg prof.dr. F.G. Bouman (die oak meewerk
te aan het Rondom Tien-programma) aan, welke moge
lijkheden er zijn voor borstcorrecties; ook beschrijft hij de 
verschillende operatietechnieken vaor borstveranderingen. 

1. VROUWENBORSTEN - TOEN 

door Sietske A fting 

J 

'Pe tijd zal het leren, worden het appels of peren', zingt 
Wieteke van Dort over ontluikende vrouwenborsten. De 
tijd heeft inmiddels geleerd dat de vorm van borsten 
steeds aan een ideaalbeeld moest voldoen. Dit lukte door 
vrouwen pantsers in de vorm van korsetten en b.h.'s te ge
yen die ze in de heersende opvattingen over de vrouw per
sten. 
In den beginne was Eva en Eva was slecht. In bet Oude 
Testament worden zij en alle andere vrouwen als verleid
sters bestraft (afb. 1). De profeet Jesaja berispt de dochte
ren van Zion om hun koketterie (Jesaja 3:16-24). 
Zo zal de Heer de schedel der dochteren van Zion schurftig 
maken, en de Heer zal haar schaamte ontbloten. Ten zelf
den dage zal de Heer wegnemen het sieraad der kouseban
den... de bindselen ... de hulledoeken en de sluiers. En het 
zal geschieden dat. .. er voor omgording een zak in pla:ats 
van een wijde rok zal zijn. . 
Die 'bindselen' waren waarschijnIijk borstzwachtels die 
vrouwen droegen in voorchristelijke culturen. Van de da
mes uit de Griekse oudheid is bekend dat zij dergelijke 
zwachtels hadden om de borsten te steunen en tevens klei
ner te doen lijken, wat de mode verlangde. Meisjes kregen 
die 'bindselen' am het bovenlijf recht te houden. Zelfs ba
by's vielen ten prooi aan die zwachtelwoede. De bewoon
sters van Kreta vormden eeo uitzondering in het oude 
Griekenland. Hun borsten rustten in leren jakjes (1450
1400 voor Christus). Romeinse vrouwen hulden zich even
eens in zo'n borstzwachtel, de fascia pectoralis, maar die 
was fleuriger dan de Griekse zwachtel. De Romeinsen 
droegen hun fascia in meerdere lagen want het klimaat 
stond dunne kleren niet toe. Binnenshuis konden de dames 
zich luchtiger kleden. De Romeinen hadden immers een 
soort centrale verwarming in hun woningen. De Romeinse 
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dames konden varieren met staffen, de Grieksen daarente
gen waren voaral op wol aangewezen. 
De vroUW<:J1 van de Romeinse heersers waren minder be
scheiden in het tonen van hun borsten. Messalina (25-48 na 
Christus), de losbandige gade van keizer Claudius stond 
bekend am haar met goud beschilderde borsten. Dat stoot
te zelfs haar door Claudius gearrangeerde minnaar, de 
danser Mnester af.
 
De eerste christenen trokken ten strijde tegen dit soort on

tucht en heidendom. 'Groot is de Diana (= Artemis) van 
de Efezi~rs', riep het volk tegen Paulus toen hij trachtte 
het tot het evang'elie te bekeren. In Efeze werd Artemis 
'aanbedeo, de vruchtbaarheidsgadin met de vele eieren, die 
tot voor kort voor borsten werden aangezien. 
De valgelingen van Paulus drongen er bij de vrouwen op 
aan hun borsten aan het zieht te onttrekken. De kerk had 
bepaald dat borsten zondig en eeo instrument van het kwa
de waren. Dit stoeg aan bij de bekeerlingen. De stammen 
die djt deel van de wereId bevolkten waren nogal preuts. 
De Franken bijvoorbeeld, beboetten mannen die de bor
sten van andermans vrouwen betastten. 

Grenzeloos gedrag 
Na de val van het Romeinse rijk zorgde in het Byzantijnse 
rijk Theodora (449-548), de echtgenote van keizer Justi
nianus voor taferelen van grenzeJoos gedrag. Nadat zij in 
het openbaar haa!" lusten had bevredigd, sprak zij scham
per over de natuur die de borsten als bron van genot had 
verwaarloosd, zo gaat het verhaal. Na eeo christelijk inter
mezzo kreeg de islam de overhand in dH deel van de we
reid. Op last van Mohammed moesten de vrouwen hun 
borstet! met sluiers aan het gezicht onttrekken. 
Over de periode die daarop voIgt, de donkere tijden vaor 
de middeleeuwen, weten we weinig. Met de bijbel in de 
hand vaardigden de kerkvaders barbaarste straffen uit 
voar antucht, bijvoorbeeld het afsnijden van neus en oren 
(Ezechi1!l, XXIII 22-25). Slechte vrouwen moes{en veertig 
dagen met ontbloo{ bovenlijf door de velden trekken. 
In de middeleeuwen kwamen afbeetdiugen van vrouwen 
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met een oaakt bovenlij f aileen voor op voorstellingen van 
folteringen, zoals het afsnijden van de borsten. Deze gra
vures hadden een evenknie in literaire werken zoals Sa
pientia over maagden bij wie op wonderbaarlijke wijze in 
plaats van bloed, melk vloeide uit de wonden. Dit verhaal 
is wereldkundig gemaakt door 'de helderklinkende stem 
van Gandersheim', de non Rrotswitha (935-1000), die eeo 
uitzondering vormde op de regel dat het geschreven woord 
niet voor vrouwen toegankelijk was. Zij bewerkte de wei
nig brave toneelstukken van Terentius. Zo vcorzag zij de 
middeleeuwers van veraotwoorde doch pikante literatuur. 

Vossestaarten en madonna's 
De kerk moest omstreeks 1100 haar greep op het dagelijks 
leven lateo vieren door de opkomst van de seeden, waar 
wereldse genoegeos volop op de markt kwamen. Belang
stelling vaor vrouwelijk schoon sprak uit pren~en van 
vrouwen met kleine borsten, smaHe taille en eeo doorge
zakte houding, destijds het schoonheidsideaal. Vrouwen 
gingen zich verfraaien. Tot groot ongenoegen van de kerk 
droegen zij vossestaarten op de boezem om die te laten 
contrasteren met de heupen. Dat was een manier am enig 
'model' in de kleding aan te brengen. De vrouwen konden 
ook hun taille benadrukken door het splitje aan de voor
kant van hun japon dicht te rijgen. Een echte snit in de kle
ding werd pas na het jaar 1000 mogelijk, nadat de kruis
vaarders het knoopsgat naar de christelijke wereld hadden 
gebracht. Voordien trok men de kleren over het hoofd aan 
of omwikkelde men zich met lappen. De rijken konden 
zich veroorloven kunstige gespen en broches bij de edel
smeden te bestellen om de stoffen te bevestigen. 
Kleermakers benutten de nieuwe mogelijkheden van kleer
sluitingen in de gilden waar zij hun vakkennis ontwikkel
den. Zij werkten met de mooie stoffen waarmee de kruis
vaarders in het oosten kennis hadden gemaakt. 'De snit' 
van de kleermakers steide eisen aan het lichaam: zo moest 
de taille in juiste verhouding tot de boezern staan. De vrou
wen gaan zich steeds meer inrijgen en gaven zodoende de 
aanze1 tot de ontwikkeling van het korset. Totdat het kor

set werkelijk is doorgevoerd ondersteunden de dames de 
borsten me~een keursje. 
Vrouwen hadden altijd wei een hemd aan als de autoritei
ten bij nacht en ontij de woning binnenvielen. Ze droegen 
bij die gelegenheden ook een hoofddeksel. Dat blijkt uit de 
verslagen van ruzies uit de late middeleeuwen. Een enkele 
keer vermelden deze bronnen een schouderdoek. Kenne
lijk was het decollete.laag, getuige de vele relazen van 
schermutselingen die o~tstonden omdat een onverlaat zjjn 
hand in 'aodermans boezem' stak. 
Ret remedie tegen de algehele onkuisheid was het huwe
lijk. zo vonden de reformatoren. Ret katholieke antwoord 
daarop kwam tijdens het coneilie van Trente (1545-1564), 
waar het huwelijk tot eeo heilig sacrament werd verklaard. 
Daartoe moest de. geestelijkheid erkennen dat de vrouw 
evenals de man een ziel had. Voordien zag men de vrouw 
als een dierlijk wezen. Zij droeg immers.de schuld van de 
zondeval. De man kon echter niet in een heilig verbond 
met een beest treden. Men erkende dat de man mede schul
dig was aan de catastrofe in het paradijs. 
De meest verheven vrouwenziel was die van de kuise ma
donna. In de overgangstijd naar de renaissance is er een 
toenemende madonnaverering. Agnes Sorel (1422-1450), 
de minnares van koning Karel VII die door Jeanne d'Arc 
op de troon was geholpen, maakte dankbaar gebruik van 
de Mariaverering. Zij liet zich door Jean Fouquet als ma
donna met blote borst portretteren (atb. 2). 
De madonnaziel had een keerzijde: die van de heks. De 
vrouwelijke ziel zou namelijk vatbaar zijn voor duiveise 
invloeden. De jezuleten bijvoorbeeld hadden bedacht dat 
de vrouw tot minder geloof in staat was dan de man. 'Fe
mina', het Latijnse woord voar vrouw is samengesteid uit 
'fe' (= geloof) en 'mina' (= minder), quod erat demon
strandum. Zo valt oak het ver-band tussen handtas en 
handtastelijkheid te bewijzen. 
Dit idee van de slechte v:.-ouw leefde voo~ aan het hor van 
de Spaanse koning Philips II (1527-1578). De vromen 
meenden dat de borsten door de duivel ap net lichaam wa
ren geplaatst. Naar verluidt maesten jonge meisjes lood op 
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Afb. 2 

-de'romp dragen om de borstontwikkeling tegen te gaan. 
De volwassen vrouwen hulden zich in donkere en hoogge
sloten japonnen. 

Walvissen en korsetten 
In het eveneens katholiek gebleven Italie ging het. er anders 
aan toe. Daar bereikte de lichaamscultuur een hoogtepunt 
en de waardering voor de anatomie en schoonheid van het 
menselijk lichaam was met meeT zondig. 'De boezem ont
snapte Diet aan de aahdacht. Ze 'moesten welven, alsof zij 
het moe waren zich door kleren te laten onderdrukken en 
inklemmen, hun kluister verbreken opdat ze mannen 
dwingen ernaar te kij ken'. De dracht van de 'Haliaanse 
courtisanes, maltresses van de rijken, w.as toonaangevend. 
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Zij droegen 'topless' ~n schminkten hun borsten. De 'bur
gervrouwen' waagden zich daar niet aan. Zij bevestigden 
fraai gebordyurde borststukjes op hun kostuwn, in de stijl 
die de tijd heeft overleefd in sommige klederdrachten. 
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Deze vrouwen trokken onder hun kleren een hemd of 
keursje aan, dat later werd vervangen door het korset. Dat 
diende tevens om de rug te rechten; het modebeeld vereiste 
lange Hjven. De dames volgden die mode op de voet door 
schoenen met hoge hakken aan te trekken, die in diezelfde 
periode werden geIntroduceerd (afb. 3). 
De eerste korsetten waren ijzeren harnassen die de dames 
bij de srnid moesten bestellen. Het korset blies dat deel van 
de branche dat vroeger harnassen vervaardigde nieuw le
yen in. De uitvinding van het buskruit had de Iijfelijke be
scherming tegen wapengekletter overbodig gemaakt. Kor
setten maken was een mannenaangelegenheid. Pas In de 
tweede helft van de zeventiende eeuw kwamen er naaisters 
aan te pas. Het ijzer werd vervangen door stof, verstevigd 
door hout, ivoor of beter nog, door walvisbaleinen. 
Sindsdien zijn welgestelde en modebewuste dames eeuwen
lang in korsetten geperst. Voor het aantrekken van de betrek
kelijk kostba(e korsetten waren derden nodig ..,in rijke huis
houdens was dit een taak van het personeel. Het korset be
moeilijkte het dagelijks werk. Pas na de opkomst van de mas
saproduktie kunnen de rninder draagkrachtigen modieuze 
kleding aanschaffen. Ook de boerinin de renaissance hees 
zich niet in het korset. Zij droeg boven haar keursje een geste
ven bovenstukje dat ze met linten onder de oksels vastbond. 
Ook vrouwen uit de bovenste laag van de bevolking leggen 
a~m het begin van de zeventiende eeuw tijdelijk het korset 
af. Het was overbodig, want de dames, lieren een stang 
aanbrengen in hun japon am de borsten plat te drukken. 
In het Engels heette deze stang 'busk', in het Frans 'bus
que'. 
Wa,nneer de zeventiende eeuw enkele decennia op weg is, 
krijgt men genoeg van de platte Hjn. Het Rubenstype ver
scmjnt ten toneIe. Vrouwen hoeven niet meer slank te zijn 
en mogen volop eten, wat ze oak doen, getuige de vele eet
taferelen op de schilderijen uit die tijd. 

De natuur ajgepoeierd 
De achttiende eeuw zette in eli men kon zich veroorloven 
het uiterIijk te cultiveren. De burgerij werd steeds welge
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stelder. De adel spendeerde geen kapitalen meer aan oor
log. In Frankrijk ontbrandde er een concurrentiestrijd rus
sen de twee standen met als inzet toegang tot het Pranse 
hof dat andere landen tot voorbeeld diende. De hovelingen 
wierpen een barriere op voor de burgers in de vorm van 
een ingewikkelde etiquette, maar ze konden niet verhinde
ren dat hun gebruik van,creme, poeder en pruiken navol
ging vond. 'Verwijfd', zo is deze mode later betiteld. 
Een vertoornde tijdgenoot: 'Het zou goed zijn als de heren 
hun harige borst even vrijmoedig toonden als de dames en 
hun andere manneIijke kentekenen demonstreerden opdat 
hun uiterIijk duidelijker van dat van de dames te onder
scheiden is.' De dames uit het rococo (1740-1770) ontbloDt
ten hun bOIsten niet zomaar, maar deden dat met veel raffi
nement. De blote hals viel slechts met moeite te ontwaren 
tussen de rouches en het kant. Vulkussentjes en andere ac
cessoires moesten de borsten zo hoog mogelijk opdrukken, 
'totdat de dame.s bijna rimpels onder de oksels kregen'. 
Soms was het mannen vergund een dame half aangekleed 
te betrappen in haar boudoir, een vertrek dat speciaal voor 
het kleden was ingericht. Vrouwen zinspeelden afwisse
lend op afwijzing en overgave, wat de socioloog Georg 
Simmel koket gedrag noemde. 
Het boudoir vormt de achtergrond waartegen de vrouwen 
op afbeeldingen uit die tijd hun borsten in de spiegel bekij
ken en nagaan of ze aan het ideaal voldoen, bijvoorb~eId: 

'een boezem die gelijkmatig is verdeeld in twee harde, 
blanke bonen met een vermiljoenkleurig knopje' (afb. 4). 
Dergelijke quasi-wetenschappelijke teksten bepaalden de 
normen waaraan een mooi 'geproportioneerd lichaam 
moest voldoen. 
De 'echte' wetenschappers uitten bedenkingen tegen deze 
mode. 'De vrouwen sluiten hun romp op in een gevangenis 
van keurs en baleinen, maar zetten de deur wijd open voor 
de tering', schreef een arts uit die tijd. 

Vrekkige Parijse borsten 
Na de Pranse Revolutie (1789) gaan de vrouwen zich Diet 
warmer, maar wei gemakkelijker kleden. De robe chemise 
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kwam in de mode: een dunne overhemdjurk met een hoge 
taille en een diep decollete. De boezem mocht op de na
tuurlijke plaats blijven en werd ondersteund door vulkus;
sentjes. cOoed zo'. schrijft de arts Cunnington, 'dan heb
ben die vrouwen tenminste nag iets onder de kleren'. In
derdaad liepen veel dames in deze kledij een fatale long
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ontsteking op. De enige maatregel tegen de kou waren on

derbroeken.
 
De vrouwen deden destijds aan de slanke lijn. Veel eten
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was burgerlijk, vonden de dames. Die idee ontstond onder 
invloed van Rousseali (1712-1778), een van de wegberei
ders van de Franse Revolutie. Door zijn toedoen dacht 
men dat alles wat met de natuur te maken heeft, per defini· 
tie goed is. V66r zijn optreden vond men het een verre
gaande vonn van ma1ligheid om de buitenlucht op te zoe
ken zonder ergep..s heen te moeten. Maar na Rousseau 
werd het bon ton am lichaamsbeweging te nemen. AI 
doende ging men waardering krijgen voor natuufschoon 
en landschappen. 
De gezondheidsrage sloat aan op de behoefte aan een ge
zond leger arbeiders vaor de opkomende industrie. 
Vrouwen moesten hun conditie verbeteren ten behoeve 
van een Oink nageslacht. 'Parijse borsten' werden 'ce lis
tig, te mannelijk en te vrekkig' bevonden vaor dit doe!' 
'Men hoeft sJechts een plattelandsvrouw en een gedistin
geerde vrouw van stand uit de grate stad naast elkaar te 
zetten. Bij de eerste van de twee vrouwen is de borst, die 
sinds de geboorte makkelijk en vrij heeft kunnen bewegen, 
breed. met duidelijk gewelfde flanken en haar borsten ste
ken naar voren en zijn mooi rondo De tweede heeft vrijwel 
rechte flanken, haar borsten hangen, en rijn slap en vrij
wei plat, haar ademhaling is kort, vergeleken met een goed 
gebouwde vrouw gaat hij twee maal zo sne!.· Dit staat te 
lezen in een tekst, geschreven tussen 1770 en 1789, die de 
natuuraanbidd ing aankondigt. 

De stank trek! weg 
De van de buitenlucht genietende vrouwen werden in de 
Biedermeiertijd (1815-1848) weer naaI: huis er. haard ge
stuurd. In deze als 'rustig' geboekstaafde periode van 
huiselijk genat moesten de vrouwen hun middel inrijgen 
om het te laten contrasteren met de onpraktische ballon
mouwen die toen het modebeeld beheersten. In de ruimte 
tussen de borsten stapten de dames uit la belle epoque een 
kussentje zoda[ er een welving onts~ond. Halverwege de 
negentiende eeuw is er een nieuwe vinding am de taille 
smal te doen Hjken: de crinoline of de hoepelrak. De fa
brieksmatig vervaardigde hoepel verving'de vele lagen stof 
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die de dames voorheen meesjouwden. Die uitmonstering 
was zowel voor de draagsters als de omstanders ongezond. 
De hoepels hebben namelijk vele levens gekost. Er ont
stond vaak brand doordat zo'n gevaarte in de open haard 
kwam. Tijdens een feest in een Spaanse kerk kwamen zo'n 
2000 mensen om omdat een rok vIam vatte door een kaars. 
De filosoof ~chopenhauer (1788-1860) hekelde de hoepel
rok in zijn boek met de veelzeggende titel Er is geen vrouw 
die deugt: 'Het weerzinwekkendst is wei de huidige kledij 
der "dames" geheten vrouwspersonen die de mogelijkheid 
biedt tot grote misvorming van de menselijke gestalte en 
daarenboven nog onder de bagage van de hoepelrok: 
waarvan breedte en· hoogte elkaar in evenwicht houden, 
een ophoping van onzindelijke uitwasemingen doet ver
moeden, waardoor ze niet aileen lelijk en weerzinwek
kend, doch ook walgelijk is.' 
Die belangstelling voor hygiene neemt steeds meer toe. 
Sinds de Biedermeiertijd komt er steeds meer linnengoed 
in de kasten, dat de huisvrouwen regelma~ig moeten was
sen. In de negentiende eeuw draagt een groot deel van de 
bevolking ondergoed. Schopenhauer fulmineert tegen 
waarneembare onreinheid: stank en vuil. Louis Pasteur 
had het startsein gegeven voor de strijd tegen de onzichtba
re en reukloze indringer: de microbe. Smetteloos witgoed 
en reinheid waren belangrijke wapens in deze strijd. 'Ben 
schone vrouw is een deugdzame vrouw', luidde het devies. 
Dit trachtte de burgerij de arbeiders bij te brengen die zich 
geen hygienische omstandigheden konden veroorloven. Zij 
werden als een haard van infectieziekten gezien. De kloof 
tussen rijk en arm vertaalde men in termen van schoon en 
vies. 

.. 
Reformdames 
Dat neemt niel weg dat het verband tussen gezondheid en 
hygiene onomstotelijk was bewezen. Ook de progressieven 
moesten dit erkennen. De reformbeweging (1890-1914) 
legde voor het eerst eeo relatie tussen gezondheid en kle
ding. De aanhangsters van deze beweging, die deels over
lappingen vertoonde met de eerste feministische golf, keer
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den zich in de eerste plaats tegen het korset. Dat zou aller
lei kwaleo, zelfs eksterogen, veroorzaken. Een tegenstand
ster van de reformbeweging: 'Wie een goed figuur heeft, 
denkt helemaaI niet aan stemrecht en wie een slecht figuur 
heeft, is meer geholpen met een korset.' 
De reformdames verwierpen twee van de drie functies van 
ondergoed: figuurcorrectie en zinneprikkeling. Maar de 
rol van ondergoed als hygienische bescherming van de bo
venkleding brachten zij met succes naar voren. Zij zochten 
naar stoffen die de huid vrij liet ademen. Lahman bracht 
poreuze netstof als materiaal voor hemden aan de man. 
Dr. Kneipp, de 'reformdokter' en protagonist van reform
voeding beval grof linnen aan als basismateriaal. 
De vegetarische beweging was ook verwant met de reform
beweging. De dames trekken op sandalen en blootshoofds 
erop oil. Sportbeoefening stelde ook eisen aan de onder
kleding. Die moest van dunne stoffen worden gemaakt op
dat er geen bulten en plooien in de bovenkleding ontstaan. 
Mede door sport kwam het vrouwenbeen langzaam maar 
zeker te voorschijn. Door toedoen van de modeontwerper 
Poiret, die de confectiemarkt veroverde en in 1906 zijn ei
gen modehuis stichtte, verschijnen vrouwen in het straat
beeld met een korte, weliswaar nauwe rok. De dames kun
nen niet rennen maar suggereerden struikelend op hoge 
hakken een 'vertederende' hulpeloosheid. De kokerrok 
vormde de oplossing voor de spanning tussen het beeld van 
de vrouw als hulpbehoevend wezen en haar bewegingsvrij
heid. Zij had die gekregen doordat het korset was vervan
gen door step-ins en de bustehouder zoals wij die kennen. 
Die was sinds 1900 op de markL 
De korte rok betekende een kleine revolutie in de kijk op 
het vrouwenlichaam. Tot dan toe waren vrouwenbenen al
leen zichtbaar in theaters waar bijvoorbeeld de can can 
hoogtij vierde. Maar door, het opkruipen van de rok tot op 
de kuit telden niet aIleen de buste en de tallie, maar ook de 
benen mee in de beoordeling van het figuur. Dat werd nog 
duidelijker na de Eerste Wereldoorlog tijdens de charles
ton-rage. Het ideale meisje was jongensachtig plat. Vrou
wen moesten eruit zien alsof ze hongeroedeem hadden. Dit 
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viel te bereiken door een hongerkuur of door naar de chi
rurg te gaan. Tussen 1922-1930 gaan velen vaor figuurcor
rectie naar de dokter. De plastische chirurgie had door de 
uitvinding van plaatselijke verdoving in 1884 een enorme 
impuls gekregen. In 1903 had C.c. Miller zijn populaire 
kliniek voar plastische ~hirurgie reeds geapend. 
In de jaren dertig bracht de eigenzinnige filmster Mae 
West een verandering aan in de 'inventaris' van de vrouw, 
zoals zijzelf bet geheel van haar aantrekkelijkheden noem
de. Zij gaf aanleiding tat een ware boezemcultus. De vrou-, 
wen konden het hongeren eraan geven, tot grate vreugde 
van de artsen. Er komen de meest vreemdsoortige b.h. 's 
op de markt.: bijvoorbeeld opblaasbare bust.ehouders. Het 
'slangetje konden de dames listig in hun japan verstoppen. 
Psychotogen, die in de periode oa Freud in de vaart der 
volkeren waren opgenomen, braken zich bet hoofd over de 
vraag of een moederbinding de oorzaak was van die boe· 
zemcultus. 

Sport en Big Mama 
In Duitsland was er tijdens de opkomst van het nationaai 
socialisme wet sprake van een maedercultus. Die was een 
reactle op de relatieve bewegingsvrijbeid die de vrouw had 
gekregen. De pedagoog Jahn had gymnastiek. reeds in de 
negentiende eeuw een militaristische functie gegeven. Hij 
liet grote groepen jongeren turnen om de natie krachtig te 
maken in de strijd tegen het 'verdorven' Frankrijk. Hitler 
zette de lichamelijke discipline Diet alleen in voor de ge
zondheid maar ook voor de raszuiverheid. Zijn ideale 
vrouw was een struise dame die met ontblote borsten de 
heldhaftige Germaanse uitbeeidt (aib. 5). Seksualiteit 
diende slechts de voortplanting. De Yoortplanting diend~ 

uiteindelijk slechts de oorlogsindust:ie. Himmler had een 
speciale kraamkliniek gesticht, Lebensbom, waar geselec
teerde vrouwen zich aan het baren moesten wijden. Dit ex
periment was geen lang leven bescboren. 
Deze praktijken verdwenen onder de puinhopen van het 
Europa van na de Tweede Wer~ldoorlag. D~ blik richtte 
zich op Amerika, waar de ontwikkeling van de mode en 
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nieuwe stoffen door was gegaan. Uit de revuewereld stapte 
het badtricot de recreatie-industrie binnen. Topless komt 
weer in de mode, maar haalt het Diet. Echt baanbrekend is 
de minirok, die de benen genadeloos in het daglicbt stelt. 
Tegelijkertijd gaan de vullingen uit de b.h., en komt de 
soft-b.h. die wat minder steun geeft. 
<De tweede golf' feministen uit de jaren zestig pleitten er
voor de b.h. helemaal uit te laten. Zij zagen de b.h. als een 
symbool van de onderdrukking van de vrouw. Op de pop
festivals in de jaren zeventig zijn de vrouwen 'topless'. Het 
naakte bovenlijf kreeg een politieke betekeDis. Linkse 
zendgemachtigden en politieke partijen brachten ze in 
beeld als voorbode van de vrije tijden die komen louden. 
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1: 
Die vrije tijden kwamen er met, weI het min of meer ver
plicht topless zonnen. De laatste tijd is de blote borst be
langrijk in de badcultuur en zonneaanbidding. Sport en 
sportiviteit zijn steeds belangrijker plaats in gaan nemen 
en hebben ook de kledingindustrie belnvloed. De kleine 
borst wordt gepropageerd door de reclameteksten op het 
twee-dimensionale beeld van de televisie. Op de televisie 
vertellen vrouwen over grote borsten die hen hinderen in 
de sport en laten hun borsten operatief verkleinen. Zij die 
dit niet willen of niet kunnen moeteo zicb de platte humor 

Afb. 6 
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over grate borsten la~en welgevallen (afb. 6). Blaemko
len ... Dit onsterfelijke lied van Andre van Duin gaat inder
daad over groente. Maar menige vrouw kan getuigen van 
de dubbelzinmgheid waarmee manr.en het haar nazingen. 
De grootste ontaarding op dit gebied .is waarschijnlijk het 
pornoblad Big Mama voor Eefhebbers van omvangrijke 
vrouwen met grote borsten. 'Spekdozen' fungeren aJs ex
tra speeJtje in groepssex-sessies. J0 dergelijke boekjes gaat 
het niet om 'appels of peren', maar am 'kwarkmeioenen'. 
'Met een b.n. of een korset kan ik ze nu eenmaal niet in 
toom houden,' zegt eeo van de 'mama's'. De confectie-io
dustrie laat inderdaad geen ruimte voor individuele ver
schiUen. Mannen hebbeo het ap dat gebied makkelijker. 
Nag weI. De t:jd zal he~ tereo, m.isschien komt er ooit oog 
eeo geschiedenis van de aanpassing van mannelijke vor
men. 
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