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L. Woertman

Ik ben als psycholoog en seksuoloog verbonden aan de universiteit van
Utrecht, waar ik onderwijs geef en onderzoek doe, maar wat misschien niet
iedereen weet, is dat binnen de universiteit een polikliniek gevestigd is waar
mensen met verschillende soorten problemen terecht kunnen. In mijn werk als
hulpverlener aan het Ambulatorium (zo wordt die polikliniek genoemd), ont-
moet ik mensen die in hun leven incest en/ of verkrachtingen hebben mee-
gemaakt. Ook in mijn werk als onderzoeker bij het Nederlands Centrum voor
Geestelijke Volksgezondheid, waar ik momenteel een onderzoek doe naar de
effecten van een dagprogramma voor vrouwen met een seksueel misbruik ge-
schiedenis, lees en hoor ik. over de effecten die dat misbruik kan hebben op
hun lichaam, psyche en sociaal functioneren.
Vrouwen vertellen mij verhalen over wat die inbreuken op hun lichaam voor
hen betekenen. Ilk ga hier niet verder in op allerlei negatieve effecten die zo'n
ervaring of ervaringen kunnen hebben, maar ik licht er een aspect uit. Bijna
alle mensen die seksueel misbruikt zijn in hun jeugd hebben een ingewikkelde
en vaak negatieve relatie met hun lichaam. Het kan zijn dat zij hun lichaam als
lelijk ervaren of als vies, dat zij hun lichaam verwaarlozen door het niet to
verzorgen, of dat zij het lichaam pijnigen door erin to snijden of to branden.
Eigen lichaamssensaties kunnen soms niet meer ervaren worden of het wordt
lastiger om gevoelens betekenis to geven. Ilk denk daarbij aan gevoelens van
honger negeren of gevoelens van pijn niet meer opmerken, waardoor het li-
chaam in gevaar kan komen en grenzen worden overschreden. Ook komt het
voor dat mensen vanuit die seksuele misbruikervaringen hun lichaam niet als
dat van henzelf ervaren.
Deze verhalen van negatief beleefde lichamen als gevolg van negatieve aan-
rakingen op en aan het lichaam brachten mij op het idee om na to denken over
wat nu eigenlijk een 'nomiaal' lichaamsbeeld is. Een jaar of vijf geleden ben ik
begonnen met deze vraag en het mysterie heeft zich nog fang niet opgelost. In
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deze bijdrage wil ik met u delen hoe deze zoektocht is verlopen en wat ik tot
nu toe heb gevonden

De ontwikkeling van het lichaamsbeeld

In het recente baby-onderzoek verschijnt de baby als psychisch actief en geinte-
resseerd in andere mensen. Baby's blijken al heel vroeg (in sommige studies
een paar uren tot dagen oud) een voorkeur to hebben voor het kijken naar het
gezicht van de moeder. Ook wanner ze niet meer dan vier uur contact met de
moeder hadden voorafgaand aan het onderzoek en wanneer gecontroleerd
werd naar geurherkenning, keken de kinderen aanvankelijk meer naar de
eigen moeder dan naar een vreemde. De baby zou de specifieke gezichts-
kenmerken van de moeder wellicht zeer snel in zich opnemen - al tijdens de
eerste vier contact-wren.
Omdat problemen met scherp zien waarschijnlijk voor belemmeringen zorgen
in het onderscheiden van kleine verschillen in de kenmerken 'binnen' het ge-
zicht, gaat men ervan uit dat het de contouren en de haarlijn van het gezicht
zijn waarop de baby zich aanvankelijk orienteert. Maar het kan ook zijn dat de
moeder met meer plezier en uitstraling naar het kind kijkt dan de vreemde en
dat dit de baby bezighoudt. In ieder geval is het zo dat de baby's na een tijdje
gewend zijn aan de gezichten van hun moeders en dat ze juist meer naar de
gezichten van andere mensen beginnen to kijken..
Men heeft ontdekt dat baby's van een paar dagen oud hun moeders herkennen
aan haar specifieke geur. Stemmen leren baby's nog veel eerder onderscheiden.
Baby's blijken al v66r de geboorte to leren van aangeboden geluiden. Ze leren
de stem van de moeder al v66r de geboorte to onderscheiden van andere stem-
men, want direct na de geboorte reageren zij meer op de stem van de moeder
dan op de stemmen van andere vrouwen.
Er is niet veel onderzoek gedaan naar baby-emoties, maar voor de aanwezig-
heid van enkele basisvaardigheden om emoties bij anderen waar to nemen en
erop to reageren, is enige steun gevonden. Bremner acht het aannemelijk dat
baby's de emoties van anderen kunnen meevoelen en dat het spiegelen van de
gezichtsuitdrukkingen verder gaat dan een vaardigheid in imiteren alleen. In
de onderzoeken van Field en anderen lijken baby's uit de waarneming van
andere mensen direct informatie to kunnen afleiden over hun gevoelstoe-
stand. Volgens Bremner lijkt dit er sterk op dat baby's direct toegang hebben
tot de geestesgesteldheid van anderen.
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De waarneming van emoties bij anderen wijst op de mogelijkheid van empa-
thisch reageren vanaf de geboorte. Als het kind gevoelig is voor de emoties
van de ouder dan kan de interactie tussen moeder en kind invloed hebben op
de emotionele ontwikkeling van het kind: Bovendien blijken niet alleen de
baby's de gezichtsuitdrukkingen van de volwassenen over to nemen, maar ook
de ouders doen op hun beurt de emotionele uitdrukkingen van hun kind na.
Volwassenen brengen hierbij hun eigen ideeen mee over hoe de baby zich zou
moeten voelen in een bepaalde situatie.
Baby's zijn gevoelig voor de emotionele uitingen van andere mensen, zij zijn in
staat de visuele en auditieve aspecten van moeders acties met elkaar in ver-
band to brengen, ze kunnen gezichtsuitdrukkingen imiteren. Dit zou erop kun-
nen wijzen dat baby's anderen al vroeg ervaren als sociale wezens (Nossent:
108/109).
De klassieke opvatting dat er de eerste drie maanden Been sprake kan zijn van
sociale discriminatie, lijkt niet langer houdbaar. Een geleidelijk ontstaan van
een psyche uit een lichaam veronderstelt een lineaire volgorde van ontwikke-
ling van fysiek via psychisch naar psycho-sociaal functioneren. Deze drie lijnen
van ontwikkeling blijken bij de aanvang van leven direct op elkaar in te grij-
pen. Wat zijn de consequenties van zo'n integratieve theorie voor het lichaams-
beeld van mensen?
Het oude idee dat baby's, peuters, kleuters en lagere school-leeftijd kinderen
alleen maar hun lichaam Zijn en dat zij vanuit ervaringen met het hun lichaam
een psyche ontwikkelen en pas op latere leeftijd sociale invloeden een rol gaan
spelen, dient losgelaten to worden. Het lichaamsbeeld is dus vanaf het begin
sociaal en raakt nauw verweven met meningen van anderen. Ik denk dat het
tijd is voor een concreet voorbeeld.

'Ilk herinner mij', zo schrijft Marguerite Yourcenar, Vat ik rond mijn
tweede of derde jaar uit mijn ledikantje werd getild en dat mijn hele
lichaam werd overdekt met warme kussen die de aan mijzelf onbe-
kende contouren ervan volgden en mijzelf als het ware een vorm

gaven.

Ook Kathy Acker schrijft in haar roman Don Quichot:

'Als ik niet door een ander mens wordt aangeraakt, ben ik nets.
Want als ik niet wordt aangeraakt, kan ik alles zijn (iedereen) doen
(zijn) en dus ben ik nets'.
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Deze twee citaten, van overigens twee heel verschillende schrijfsters, laten
scherp de relatie zien tussen lichamelijk aangeraakt worden en de relatie his-
sen de psyche en het lichaam. Ook wordt duidelijk uit deze citaten dat het
lichaamsbeeld vanaf het begin sociaal is, omdat het andere mensen zijn die ons
(aan-) raken en dat wij van daaruit iemand worden.

Ons lichaam, onze huid is het eerste orgaan waarmee wij als baby contact ma-
ken met anderen en de ons omringende wereld. Aanraken en aangeraakt wor-
den, zijn voor baby's van fundamenteel belang. Zoals u waarschijnlijk weet,
heeft Harlow, een bekende ontwikkelingspsycholoog, in zijn klassieke studie
aangetoond dat baby-chimpansees een sterkere band vormen met een kunst-
moeder die bekleed is met badstof dan met een die warme melk geeft maar
koud en hard aanvoelt. Het is blijkbaar niet alleen het voedsel maar het zijn
ook de zachte aanrakingen die tot een sterkere band leiden. Een band aangaan
met een ander is belangrijk voor mensen, omdat wij door ons geliefd to weten,
een basisgevoel van veiligheid kunnen ontwikkelen.
Het lijkt waarschijnlijk dat een baby via de huid door aanrakingen van andere
mensen een eerste onderscheid leert maken tussen binnen en buiten. Behalve
de tast spelen ook geuren een belangrijke rol in het leren onderscheiden. Jezelf
aanraken voelt anders dan wanner een ander je aanraakt. Langzamerhand
leert het kind dat het eigen lichaam ergens ophoudt en het lichaam van een
ander ergens anders begint, zoals ook Yourcenar en Acker ons al vertelden.
Liefde gaat dus niet door de maag, zoals de volksmond zegt, maar via de huid.
Het positief aangeraakt worden, lijkt voor baby's van levensbelang omdat wij
met onze warme strelingen aan een baby duidelijk kunnen makert dat het
veilig en welkom is bij ons. In de aanrakingen van andere mensen ervaart een
baby het sterkst de ervaring van 'er to zijn'.
De mond neemt vanaf het begin als tastorgaan een bijzondere plats in. Met de
mond neemt een kind voor het eerst letterlijk iets van buitenaf in zich op. Ook
maakt de baby met de tastzin kennis met de eigenschappen van allerlei mate-
riaal: rond, hoekig, glad, ruw, korrelig, puntig, bobbelig, enzovoort. Deze
kennis wordt allemaal opgedaan door dingen aan to raken, to besnuffelen, in
de mond to stoppen, eraan to ruiken.
De tast en wat later in de ontwikkeling de motorische activiteiten, zijn belang-
rijke voorwaarden tot het opbouwen van een lichaamsbeeld.

Deze ontwikkeling gaat het hele leven door, maar de eerste twee levensjaren

32



Bepaalt de bevalling hoe wij eruit zien?

zijn van groot belang voor een goede opbouw van het lichaamsbeeld.
Baby's hebben dus allerlei ervaringen met aanraken en aangeraakt worden.
Warme, tedere en steunende armen geven het kind een plezierig gevoel in het
lichaam en versterken verlangens naar verder contact met de wereld. Door
eindeloze herhalingen leert een kind het verschil tussen de 'ik' van het handje
en de 'niet ik' van een speelgoedbeest of een ander mens.

Een 'normaal' lichaamsbeeld wordt opgebouwd uit drie typen ervaringen:
- Ten eerste is de spiegeling door de ouders van belang. Het kind leert zich

to onderscheiden van anderen door fysieke aanrakingen en emotioneel
reageren door anderen. Door aanrakingen van anderen ontstaat de erva-
ring dat het lichaam een eenheid vormt. De grenzen tussen 'ik' en de
'ander' en tussen binnen en buiten worden daardoor duidelijker.

- Ten tweede dragen de ervaringen van het kind met het eigen gedrag in
relatie tot anderen en de effecten van dit gedrag bij tot het ontstaan van
het lichaamsbeeld.

- Tenslotte zijn de ervaringen met het kind met de eigen interne lichaams-
sensaties belangrijk.

Dit alles heeft tot gevolg dat onze mening over ons lichaam en onszelf altijd
verweven is met de waardering die belangrijke anderen over ons hebben.

Puberteit

Ook de puberteit is een face in het leven waarin wij duidelijk kunnen zien dat
het lichaamsbeeld geen constante is maar in ontwikkeling. Ook is de puberteit
een belangrijke periode om to laten zien dat het lichaamsbeeld verweven is
met de mening van andere mensen.
In de puberteit wordt er een aantal taken aan mensen gesteld en een van die
taken is om het oude lichaamsbeeld aan to passen aan de nieuwe lichaams-
vormen on nieuwe sensaties die door het lichaam zweven. Het specifieke van
de puberteit is de ontwikkeling van de secundaire geslachtskenmerken en het
vlotte tempo waarmee dit meestal gebeurt. Een andere belangrijke ontwikke-
lingstaak is het zich ontwikkelende vermogen om over onszelf to leren naden-
ken.

Deze twee processen van een snel veranderend lichaam en het leren abstra-
heren, maakt mensen van deze leeftijd kwetsbaar. Immers 'wonen' in een li-
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chaam dat zo snel verandert, een lichaam dat niet meer van jezelf is en het
daarover nadenken, maken dat er weinig bekendheid en zekerheid is om op
terug to vallen. Jongere kinderen hebben meer de ervaring van een lichaam
Zijn (mits er een beetje aardig met hen is omgesprongen) en in de puberteit
komt sterker de ervaring naar voren van een lichaam hebben.
Aan het stuntelig bewegen van jonge pubers kuniten wij goed zien dat het
oude lichaamsbeeld zich nog niet heeft aangepast aan het nieuwe lichaam. Het
lichamelijk groeien gaat zo hard dat de psyche (het psychisch lichaamsbeeld)
zich nog niet heeft kunnen aanpassen. Het oude lichaamsbeeld klopt niet meer
met het feitelijke lichaam en dat veroorzaakt die motorische onhandigheid.
Deze processen zijn voor meisjes en jongens soortgelijk. Maar de puberteit
begint voor meisjes gemiddeld twee jaar eerder dan voor jongens. Dit betekent
dat meisjes korter kind zijn en ook op jonge leeftijd geobjectiveerd kunnen
worden tot seksueel object. Meisjes van elf kunnen de ervaring opdoen van
niet langer in de ogen gekeken to worden, zoals voorheen, maar dat de blikken
van jongens en mannen afdwalen naar hun borsten. De beginnende borsten
zijn vaak voor het meisje nog niet eigen, nog niet van haarzelf en nog niet op-
genomen in haar lichaamsbeeld maar worden direct publiekelijk. Gevoelens
van onzekerheid, schaamte, verwarring zijn voor de hand liggend. Uit mijn
onderzoek blijkt dat meisjes in de leeftijd van twaalf tot zestien jaar zich het
mint mooi vinden in vergelijking met jongens van die leeftijd en in vergelij-
king met meisjes en vrouwen die ouder zijn.
Ten aanzien van het aangeraakt worden, vermoed ik dat mensen in de
puberteit heel weinig worden aangeraakt. Ouders voelen zich oriwennig naar
hun kinderen toe in dat nieuwe volwassen lichaam en ook veel pubers wenden
zich fysiek van hun ouders af, deuren van de badkamer en de wc''s gaan ineens
op slot in die periode.
Aan de roman De wereld van Sofie heb ik het volgende fragment ontleend (het
boek is geschreven vanuit het perspectief van een veertienjarig meisje):

Ze ging voor de spiegel staan en keek zichzelf in de ogenn. Ilk ben
Sofie Amundsen, zei zij. Het meisje in de spiegel gaf Been antwoord,
er kon zelfs geen gliinlach vanaf. Wat Sofie ook deed, zij deed precies
hetzelfde.

Sofie probeerde haar spiegelbeeld met een razendsnelle beweging
voor to zijn, maar de ander was even snel. Wie ben jij? vroeg ze. En
ze kreeg ook nu geen antwoord, maar even wist zij niet meer of
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zijzelf die vraag had gesteld of haar spiegelbeeld. Sofie drukte haar
wijsvinger tegen de news in de spiegel en zei: Jij bent mij. Toen ze
geen antwoord kreeg, draaide ze de zin om en zei: Ik ben jou.
Sofie was niet echt tevreden over haar uiterlijk. Ze kreeg vaak to
horen dat ze mooie amandelvormige ogen had, maar dat zeiden ze
natuurlijk alleen maar omdat haar neus to klein en haar mond to
groot was. Haar oren stonden bovendien to dicht bij haar ogen. Het
ergste was haar steile haar, waarmee helemaal niets to beginnen viel.
Soms vond zij zichzelf er zo merkwaardig uitzien dat ze zich afvroeg
of zij misvormd was. Haar moeder had weleens gezegd dat het een
moeilijke bevalling was geweest. Maar bepaalde de bevalling hoe ze
eruit zag?
Wat typisch dat zij niet wist wie zij was.

Dit fragment vanuit het perspectief van een veertienjarig Scandinavisch meisje
laat goed de ontevredenheid over haar uiterlijk zien en de relatie die zij pro-
beert to leggen met wie zij is. Maar ook de verbazing van een lichaam hebben
en een lichaam Zijn, spreekt uit dit fragment.
Meisjes moeten leren omgaan met de lichamelijke veranderingen op zich, zoals
de eerste menstruatie, het groeien van de borsten en het breder worden van de
heupen. Tegelijkertijd moeten zij ook leren omgaan met de wijze waarop de
omgeving op deze veranderingen reageert. Want hoe meisjes eruit zien, be-
paalt voor een groot deel hun populariteit bij leeftijdsgenoten. Je moet er leuk
uitzien, vriendelijk en spontaan zijn maar er niet bijlopen als een del.
De menstruatie luidt voor meisjes het begin in van hun puberteit en in de
volksmond heet het begin van de menstruatie dan ook 'vrouw worden'. Voor
jongens luidt hun eerste zaadlozing het begin in van hun puberteit, maar deze
zaadlozing wordt niet geassocieerd met potentieel vaderschap, terwijl men-
struatie voor meisjes wel gekoppeld wordt aan potentieel moederschap.
Meisjes krijgen dus in de puberteit een vrouwenlichaam = een potentieel moe-
derlichaam en jongens een mannenlichaam = een seksueel lichaam.
Het seksuele jongenslichaam mag getoond worden en het bloedende meisjes-
lichaam dient onzichtbaar gemaakt to worden.
Wij kunnen dit fenomeen goed zien in onze 'geliefde' tampon- en maandver-
band-reclames. Mooie, jonge en vooral blije meisjes vertellen ons via de camera
hoe gelukkig zij zijn met merk X omdat juist dit merk hen in staat stelt om on-
gemerkt ongesteld to zijn. Als je maar het juiste merk gebruikt, heb je geen pijn,
voel je je niet vies en zie je er niet uit als een vaatdoek. Kortom, niets belem-
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mert je om datgene to doen wat je de rest van de maand ook doet en niemand
merkt iets. Tampons en maandverband worden steeds Weiner verpakt of
anders in een neutraal zakje gedaan. Een man die op straat een pakje maand-
verband oppakt dat een vrouw uit haar tas heeft verloren, kijkt er met een
onnozele blik naar en een stem zegt 'hij weet het niet ... hij kent het niet'.
Kortom, menstruatie dient onzichtbaar gemaakt to worden en dit maakt het
voor een meisje moeilijk om trots op haar lichaam to zijn.
Ilk denk dat het lichaam voor meisjes in de puberteit zo'n bron van zorg wordt
omdat zij lichamelijk niet meer worden bevestigd door positieve aanrakingen
EN tegelijkertijd door mannenogen wordt geobjectiveerd. Dat wat meisjes
lichamelijk vrouw maakt - namelijk de menstruatie -, dient verborgen to
blijven en de zichtbare kenmerken, zoals de borsten, worden geobjectiveerd.
De clitoris kan door het meisje ontdekt zijn als bron van plezier maar is licha-
melijk niet zo zichtbaar. Hoe moeten meisjes zich veilig, geborgen en mooi
leren weten als hun lichaam wordt verdeeld in gedeelten die onzichtbaar moe-
ten blijven en gedeelten die blijkbaar publiekelijk worden?

Volwassenheid

Ook veel volwassen vrouwen zijn ontevreden over hun uiterlijk. Ook in de vol-
wassenheid zijn er perioden aan to wijzen waarop het lichaamsbeeld ver-
andert, zoals zwangerschappen, ouder worden, maar ook periodes van ziek
zijn en pijn. Maar ook een nieuwe liefde, een nieuwe baan of ineens aan sport
gaan doen heeft consequenties voor het lichaamsbeeld. Ons lichaamsbeeld is
dus altijd sociaal en cultureel ingekleurd en wanneer wij in de spiegel kijken
dan kijken duizenden ogen met ons mee.

'Wat doe je', vroeg mijn vrouw me, toen ze me langer dan gewoonlijk
voor de spiegel zag treuzelen. 'Niets', antwoordde ik, 'ik kijk naar mijn
neus, naar dit neusgat. Als ik erop druk, voel ik een lichte pijnn. Mijn

vrouw glimlachte en zei: 'Ilk dacht dat je keek naar welke kant hij scheef
staat'. 'Scheef? Staat mijn neus scheef?'

Deze zinnen vormen het begin van de roman Iemand, Niernand, Honderdduizen-
den, waarin de mannelijke hoofdpersoon zich via de ogen van zijn vrouw
ervan bewust wordt dat zijn neus scheef staat. Door dit ogenschijnlijk banale
gegeven wordt de hoofdpersoon in een crisis gebracht omdat hij zich bewust
wordt dat hij geen eenheid is, maar door zich to spiegelen aan heel veel

36



Bepaalt de bevalling hoe wij eruit zien?

anderen, wel honderdduizend verschillende individuen in zich herbergt.
Ook dit citaat is een mooi voorbeeld van het felt dat het lichaamsbeeld geen
constante is maar afhankelijk van met wie wij ons verbinden. Maar ook vertelt
het verhaal van Pirandello over de nauwe relatie tussen het lichaams- en het
zelfbeeld.
Het lichaamsbeeld is een sociale aangelegenheid, het zit in ons hoofd en hoe
wij onszelf zien, hangt of van hoe wij denken dat anderen ons zien. Ook blijkt
dat de waarneming van het lichaam sterk bepaald wordt door emoties. Ieder
van ons kent wel de ervaring dat, wanner wij verliefd zijn, wij onszelf veel
mooier vinden dan daarvoor. Ook kennen wij allemaal de ervaring dat, wan-
neer wij somber zijn, wij liever de spiegel mijden.
Het is verrassend maar waar dat er nauwelijks enig verband bestaat tussen de
feitelijke fysieke aantrekkelijkheid van een vrouw en haar eigen tevredenheid
over haar lichaamsbeeld. Simpel gezegd, als wij collectief over een bepaalde
vrouw zouden zeggen dat wij haar prachtig vinden, dan is het nog maar de
vraag wat die betreffende vrouw zelf van haar uiterlijk vindt. Dit komt omdat
het lichaamsbeeld en niet het feitelijke lichaam dient als subjectieve werkelijk-
heid voor de persoon in kwestie.

Tot nu toe hebben wij gesproken over hoe het lichaamsbeeld tot stand komt,
dat het geen constant iets is maar aan verandering onderhevig in de levens-
loop. Ook hebben wij gezien dat het lichaamsbeeld afhankelijk is van onze om-
gang met andere mensen en dat, wanner wij ons lichaam bekijken en beoor-
delen, de ogen van anderen met ons meekijken.
Terugkomend op de vraag die ik in het begin van rn jn lezing heb gesteld, na-
melijk 'wat is een normaal lichaamsbeeld?' dan kunnen wij zeggen dat dit een
relationeel.lichaamsbeeld is waarin verschillende dimensies zijn to onderschei-
den.
De eerste dimensie die wij kunnen onderscheiden, is het feitelijke lichaam. Wij
kunnen daarbij denken aan onze leeftijd, het vrouw of man zijn, onze feitelijke
lengte en gewicht, onze huid, enzovoort. Maar het lastige is dat wij ons
lichaam nooit helemaal kunnen waarnemen. Veel mensen hebben de ervaring
dat wanner zij zichzelf op foto's of video zien, zij zichzelf vreemd vinden,
anders dan hoe zij lichamelijk in hun eigen hoofd zitten. Dit heeft onder andere
to maken met het feit dat wij onszelf alti d vanuit een bepaalde positie zien. Wij
kijken letterlijk anders naar onszelf dan wanner een ander ons ziet. Een
aardig voorbeeldje is de volgende ervaring die ik Iaatst meemaakte. Ilk bracht
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mijn schoenen naar de schoenmaker, u kent ze misschien nog wel, van die
ouderwetse schoenmakers waar je je schoenen 's morgens kan brengen en 's
middags weer kan ophalen..Aldus geschiedde. Ilk bracht mijn zwarte enkel-
laarsjes met veters naar de schoenmaker om to laten verhakken. 's Middags
kwam ik terug en de schoenen stonden uitgestald op een rek. Ik mocht mijn
schoenen daar afpakken en het gekke was. dat het even duurde voordat ik mijn
eigen schoenen, die ik toch al een poosje draag, herkende. Ilk pak een paar
zwarte enkellaarsjes en reken af. Ineens kijk ik in de schoen en zie dat het
schoenen van een ander merk zijn. Ilk was echt verbaasd en zei tegen die man
'het klinkt belachelijk maar dit zijn mijn schoenen niet, ik heb de verkeerde
gepakt'. Mijn tweede poging lukte omdat ik in de schoenen naar het merk
zocht en toen pas min eigen schoenen op het rek kon vinden. Ilk vond rn jzelf
ongelofelijk stom en zei aarzelend tegen de schoenmaker 'wat vreemd dat ik
mijn eigen schoenen amper terug kan vinden'. Hij zei dat het helemaal niet
vreemd was en dat 80% van de mensen hiermee problemen heeft. Wanneer je
je schoenen aanhebt, kijk je er vanboven tegenaan. Flier in het rek staan de
schoenen met hun achterkant naar voren opgesteld, zodat je er van achteren
tegenaan kijkt, waardoor de herkenning moeilijker is. Zo zit het ook met het
herkennen van ons eigen lichaam. Wij zijn gewend via een spiegel onszelf
waar to nemen en zien dus maar een gedeelte en niet het geheel.
Behalve dat wij ons lichaam nooit in zijn totaliteit kunnen zien, spelen in het
waarnemen altijd emoties van onszelf en meningen van anderen een rol.
Wanneer wij in de spiegel kijken, is dat dus nooit neutraal maar kijken andere
ogen met ons mee. Dit heb ik de tweede dimensie van het lichaamsbeeld ge-
noemd, namelijk het beleefde lichaam.

De derde dimensie die ik onderscheid, is het ideate lichaam. Ieder van ons
heeft een plaatje in zijn/haar hoofd hoe wij er ideaal gesproken zouden willen
uitzien. Deze ideate beelden worden geleverd door de cultuur, de tijd en plaats
waarin wij leven. Hedentendage is het ideate lichaamsbeeld voor vrouwen
dun en lang en voor mannen lang en gespierd. In armere landen is een voller
figuur bijvoorbeeld ideaal, omdat molligheid daar uitdrukking geeft aan
welvaart. Een wat dikker lichaam drukt bijvoorbeeld in India uit 'kijk eens hoe
ri k ik ben, dat ik zoveel voedsel kan betalen'.
Uit min onderzoek blijkt dat, wanner de dimensies van het lichaamsbeeld
meer overeenkomen, mensen zichzelf als mooier ervaren. Dit betekent tegelij-
kertijd ook het omgekeerde, namelijk wanneer de dimensies van het lichaams-
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beeld meer verschillen, des to ontevredener zijn mensen over hun lichaam. Een
voorbeeld. Iemand die feitelijk een gewoon gewicht heeft met een daarbij be-
horende gebruikelijke lengte maar ideaal gezien veel dunner zou willen zijn en
bijvoorbeeld blonder, vindt zichzelf minder mooi. Ook de beleving van het
lichaam zoals wij al eerder zagen, speelt een grote rol in de waardering van het
uiterlijk. Deze beleving komt tot stand in de aanrakingen en spiegeling door
artdere mensen en vormt als het ware een bril waarmee wij onszelf beoordelen.
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