SCHAAMROOD

ledereen zou wel eens door de grond
willen zakken. Dat is te zien ook: mensen
schamen zich met neergeslagen ogen en
het hoofd omlaag, om zich klein te maken
of - liever nog - te verdwijnen. Andere
lichamelijke reacties op schaamte zijn
knikkende knieën, blozen ofzweten. Ze
ontstaan vaak omdat je wéét dat je ze niet
kunt verbergen.

Toch is het niet alleen individueel, maar

ook cultureel bepaald ofje al dan niet het
schaamrood op de kaken krijgt. Onderzoek bij een indianenstam toonde aan dat
die indianen zich wel schaamden, maar
altijd zonder te blozen. Of dit misschien te
wijten was aan hun gelaatskleur onder-

zocht men niet.
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De cijfers liegen er niet om:
van de Britse vrouwen voelt zich opgelaten over haar blubberbuik
en putjesbillen en durft zich niet te vertonen in zwemkleding.
86 Procent van de Belgische vrouwen schaamt zich voor haar vagina.
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Bron: Goedele Liekens

Nederlandse wouwen zijn geen haar beter: ook wij liggen ongemakkelijk
op het Írand. Maar liefst 70o/ovan de Nederlandse vrouwen vindt zichzelf
te dik en schaamt zich in badkleding.
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ook hier is de vagina met recht een schaamstreek: uit een enquëte van
het weekblad Libelle blijkt dat 40 o/o van de Nederlandse vrouwen zich
schaamt voor gynaecologisch onderzoek.
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'SefitrwÍe le udale/
lie Ír,oÍt /e/bl|'
Williom Blake, Engelse dichter

BOTOX.BARBIE
Sinds de bestseller De schaamte
voorbij van feministe Anja
Meulenbelt (1976) zttn heel wat
heilige huisjes gesloopt en

ideaalbeelden teniet gedaan, maar
die schaamte z'tjn we nog steeds
niet voorbij. We hebben haar
alleen verplaatst: in plaats van seks
voor het huwelUlc schamen we
ons nu voor ons lichaam.
Siliconenimplantaten, Botoxhoofden en strakke schaamlippen:
ons lichamel'rjke ideaalbeeld wordt
steeds onnatuurlijker. En geen
vrouw die daaraan kan voldoen.
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