
 Platte buste
Je hoeft er heus niet uit te zien als een lat. Je moet een-
voudigweg geen broeken met rechte pijpen dragen of 
andere kledingstukken, die een platte buste benadruk-
ken. Wie slank is of een jongensachtig lichaam heeft, 
doet er verstandig aan omslagtruitjes, korsetten, hemd-
jurkjes en alles met een dubbele rij knopen onmiddellijk 
naar het Leger des Heils of een tweedehands winkel 
brengen. En koop dan meteen A-lijn rokjes, haltertop-
jes, eenvoudige truien, blouses met een mooi detail op 
de voorkant en heupbroeken met brede pijpen. Die 
passen veel beter bij dit figuur.

Boezem talk
De quote van voetbalgoeroe Johan Cruijff ‘Elk nadeel heb z’n 
voordeel’ gaat op bij ‘ballen’ van alle formaten. Zo heeft mijn 
vriendin borsten die naar de zijkant wijzen. Hier voelt ze zich 
alles behalve gemakkelijk bij. Al jaren doet ze verwoede po-
gingen met dure bh’s om haar boezem recht de wereld in te 
laten kijken. Maar sinds kort heeft ze het voordeel van haar 
naar buiten staande buste ontdekt. Als ze zoontjelief de borst 
geeft, ligt zijn hoofdje in de kromming van haar arm en haar 
borsten wijzen precies de goede kant op om hem te voeden. 
Die Johan toch, hij heeft inderdaad gelijk!
Maar het tegenovergestelde gaat ook op: ‘elk voordeel heb 
z’n nadeel’. Daar weet ik alles van. De droom van veel vrou-
wen, een volle cup C, kweekte mijn lijf uit zichzelf. Het voor-
deel hiervan is dat ik nooit voor een kerel word aangezien en 
dat strakke truitjes en diepe decolletés mij goed staan. Maar 
het nadeel is dat ik niet pijnvrij kan hardlopen en ik heb er een 
gruwelijke hekel aan als mannen mijn ‘bos hout’ begroeten. 
Zo zie je maar weer dat het eigenlijk nooit goed is en dat er 
altijd wel wat te mopperen valt. Het lijkt wel voetbal…

Suzanne Tiemessen

Mannen en borsten
Stel, je bent in gezelschap van een man die je niet 
zo goed kent. Tijdens jullie samenzijn wrijft hij 
dromerig met zijn vingers over een stoelleuning of 
een bol glas. Ga er dan maar gerust van uit dat hij 
fantaseert over spelen met jouw borsten. Aan de 
manier waaróp hij dat doet, kun je zien wat voor 
minnaar hij is. Teder of woest…
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