
KEK MAMA BLOOTGEWOON

Kinderen in hun nakie op het strand laten spelen, de gezamenlijke kleedkamer in het zwembad:
hoe moeilijk doen wij moeders anno 2021 over bloot? Je leest het in de uitslag van de Kek Mama
blootgewoon-enquête.

tekst JOAN MAKENBACH 

Uit recente onderzoeken blijkt dat de Nederlandse samenleving aan het verpreutsen is. Kinderen 
mogen niet langer gezamenlijk naakt douchen bij sportclubs en al te expliciete beelden van borsten 
op abri’s of op Facebook worden afgedekt. De Kek Mama-lezeres blijkt een stuk ruimdenkender. 
Negen van de tien moeders lopen naakt door het huis en twee derde van alle vrouwen vindt het ook 
prima als hun kinderen vriendjes of vriendinnetjes naakt zien.
De respons op onze Kek Mama-enquête over naakt & preutsheid was enorm. Maar liefst 736 
moeders van jonge kinderen vulden de enquête in en de overgrote meerderheid blijkt geen enkel 
probleem te hebben met naaktheid in de thuisomgeving. Op de vraag ‘Loop jij naakt door het huis 
waar je kinderen bij zijn?’ reageerde 88% van de lezeressen met een volmondig ‘ja’. De mannelijke 
partners zijn iets minder vrij, maar toch loopt ook 72% van alle vaders gerust zonder handdoek van 
douche naar slaapkamer en weer terug. We voeden onze kinderen graag op met een groot 
zelfbewustzijn en acceptatie van het eigen lichaam. We willen ze meegeven dat ze trots mogen zijn 
op zichzelf en dat ze zich nooit hoeven te generen.
Misschien komt het doordat onze kinderen nog jong zijn, maar de Kek-lezeres merkt nog weinig 
van gêne. Slechts 15% van alle kinderen schaamt zich voor zijn of haar lichaam. Zo zegt lezeres 
Dieteke (33), moeder van twee: “Wij willen onze kinderen leren dat ze blij mogen zijn en vooral 
trots op hoe ze eruitzien. Iedereen heeft een lichaam, prachtig gemaakt en uniek. Maar we leggen 
ook uit dat het iets voor jezelf is. Je hoeft het niet met iedereen te delen, breng een ander niet in 
verlegenheid. Als je het niet fijn vindt om bloot te zijn is dat prima, maar je schamen voor je lijf 
hoeft écht niet.” En Meike (30) hoopt vooral dat haar dochter van drie makkelijker wordt dan zij 
zelf is. “Mijn vriend gaat rustig naar een sauna en trekt zo zijn broek uit op het strand. Zelf durf ik 
dat niet. Ik loop niet eens naakt in huis. Ik voel me daar niet prettig bij. Ik heb mijn ouders vroeger 
vrijwel nooit naakt gezien en vond het ook erg gek als dat gebeurde. Ik had daardoor geen idee van 
de ontwikkeling van lichamen. Ik zou mijn dochter daarom mee willen geven dat zij zeker niet zo 
preuts hoeft te zijn als haar moeder, maar ze hoeft er ook geen peepshow van te maken. Laat zij 
maar de gulden middenweg worden tussen mij en haar vader.”

Een greep uit de reacties en meningen:

‘NAAKT BIJ OMKLEDEN OF DOUCHEN HOORT ER GEWOON BIJ IN DE KLAS, HET
ZWEMBAD EN BIJ HET SPORTEN’

Iedereen ziet er anders uit, maar we zijn wel allemaal hetzelfde 

ALS ER GEEN REDEN VOOR NAAKT ZIJN IS, HOEFT NIEMAND ELKAAR NAAKT TE 
ZIEN IEDEREEN HEEFT HETZELFDE HUIS, ALLEEN SOMS IN EEN ANDERE 
UITVOERING. HOE GEKKER JE EROVER DOET, HOE MEER ZE EROVER 
ONTHOUDEN

Ook het blote lichaam van vriendjes is normaal, maar ze mogen in bad of onder de douche 
alleen (en met toestemming) elkaars hoofdhaar en armen aanraken

DE ONDERBROEK MAG ALLEEN BIJ PAPA EN MAMA EN OPA EN OMA UIT



67% VINDT ’T PRIMADAT HAAR KINDEREN HUN VRIENDJES EN VRIENDINNETJES 
NAAKT ZIEN

69% GAAT SAMEN IN BAD MET DE KINDEREN 

15% MERKT DAT HAAR KIND ZICH SCHAAMT VOOR HET LICHAAM

Douchen met onderbroek vind ik niet hygiënisch

Hou het netjes en zorg dat je je er prettig bij voelt

WIJ ZEGGEN ALTIJD: OOK DE KONING LOOPT IN ZIJN BLOTE BILLEN TE 
GIEBELEN

Mijn borst is geamputeerd, omdat ik borstkanker heb gehad. Mijn drie kinderen zien dit 
gewoon als we douchen, voor hen is dat niks geks Een bewust zelfbeeld krijgen kinderen 
alleen als we gewoon
doen over naakt. Hoe preutser, des te meer zij het gevoel krijgen zich ervoor te moeten 
schamen.

BIJ NAASTE VRIENDEN MAG ONZE DOCHTER VRIJ ZIJN, BIJ ONBEKENDEN LIEVER
ZO PREUTS ALS EEN NON 

STUUR NOOIT NAAKTFOTO’S EN MAAK GEEN GRAPPEN OVER IEMANDS LIJF

We zijn zeker geen nudisten, maar hier in huis lopen we zonder schaamte naakt

PRAKTISCH (SNEL OP HET STRAND OMKLEDEN, BORSTVOEDING IN HET 
OPENBAAR) GAAT VOOR PREUTSHEID

59% VINDT HET OKÉ ALS DE KINDEREN OPA EN OMA NAAKT ZIEN

15% VINDT HET NIET OKÉ ALS HAAR KIND NA HET SPORTEN NAAKT DOUCHT IN 
DE KLEEDRUIMTE

88%: LOOP NAAKT DOOR HET HUIS

VRIJGEVOCHTEN

In de jaren 50 werd er nog schande gesproken van de al te sexy kleding van actrice en pin-upgirl 
Marilyn Monroe. Zij liet wel heel veel heup, been en borst zien. Maar langzaamaan verdwenen de 
strakke korsetten en hooggesloten jurken uit het modebeeld en veranderde het heersende idee over 
naakt. Met als hoogtepunt de jaren 70 en 80, die bekendstonden als de seksuele revolutie: een
tijdperk waarin alles kon en mocht. De vrije liefde werd gepropageerd, hippe jonge vrouwen 
ontblootten hun borsten massaal op festivals als Woodstock en in parken. In 1973 kreeg Callantsoog
het allereerste naaktstrand en er volgden er al snel meer. Ook doken overal openbare sauna’s op. 
Sowieso lagen vrouwen van alle leeftijden topless op het strand en jonge kinderen speelden gerust
zonder zwembroek of badpak naakt in de branding van de zee. We zijn immers allemaal hetzelfde, 
zo luidde het adagium. 



Maar ergens eind jaren 90 kenterde het vrije idee over naakt en werd jezelf bedekken juist weer de 
norm. Er kwamen speciale badkledingdagen in sauna’s en steeds meer jonge meiden gaven aan zich
niet meer prettig te voelen bij naakt. Het Franse tijdschrift Elle ontdekte dat van alle vrouwen onder 
de 35 jaar nog maar 2% topless zont en blote kinderen in zee zie je amper nog. Sterker nog, toen 
schrijfster Saskia Noort twee jaar geleden een vakantiefoto uit haar jeugd deelde waarop zij en wat 
andere kinderen in hun nakie spelen op het strand van Bergen aan Zee, werd deze door Instagram 
verwijderd. Te aanstootgevend.

Ook het fenomeen ‘onderbroekdouchen’ deed zijn intrede op scholen en sportclubs. Kinderen 
stapten ineens alleen nog met een onderbroek aan onder de douche, omdat ze hun naakte lijven voor
elkaar verborgen willen houden. Aanvankelijk werd hiervoor met de vinger gewezen in de richting 
van het geloof; kinderen met een islamitische of andere (streng) religieuze achtergrond zouden zich 
niet bloot mogen tonen – maar dat is niet de enige reden. Hoogstwaarschijnlijk is de grootste 
boosdoener van de nieuwe preutsheid de digitale wereld. Immers: alles wat jij van jezelf of jouw 
kinderen toont kan worden gefotografeerd of gefilmd en geplaatst worden op een dark web, waar 
pedofielen ermee aan de haal gaan.

PREUTSHEID & PREDATORS

Precies die angst voor ‘predators’ maakt de Kek-lezeres angstig voor openbaar bloot, zo blijkt uit de
reacties op onze Kek Mama-enquête. Maar liefst 85% van alle lezeressen vindt het oké als haar kind
naakt met teamgenootjes doucht, maar maakt zich wel ongerust over mogelijke gevaren. Zoals 
Monica (36), moeder van drie, die zegt: “Het is voor mij de hoofdreden waarom ik mijn dochters
van elf op het strand of in een openbaar zwembad altijd heel overdreven sta af te drogen met een 
grote handdoek. Mijn eigen moeder maande me vroeger altijd vooral niet zo gek te doen en 
gewoon, hup, mijn bikini te verwisselen, bij mijn dochters ben ik juist degene die hen afschermt 
met een badlaken, ondertussen spiedend naar enge mannen met telelenzen. En mijn zoon van 
negen mag in principe van mij in zijn blootje douchen op de voetbalclub, maar ik vind de 
camera’s die in de kleedkamers hangen om misbruik tegen te gaan, nu juist eng. Want wie kijkt 
daar dan weer op mee?”
Ook Julie (33) deelt die zorgen. “Ik vind naaktheid en preutsheid twee totaal verschillende
dingen. Ik wil mijn kinderen verstandig vrij opvoeden. We zijn allemaal naakt geboren, dus is er
niks geks aan een piemel en vagina. Maar let wel, het zijn jouw private parts, dus niemand mag
daaraan zitten. Tegenwoordig is het belangrijk voorzichtig te zijn met naaktheid, omdat er op
allerlei manieren misbruik van gemaakt kan worden. Binnen je gezin is het veilig en hoef je je 
nergens voor te schamen. Op openbare gelegenheden zoals de sportclub moet je waakzaam zijn.
Het zal niet de eerste keer zijn dat er volwassenen rondlopen met verkeerde intenties.” 
En Suzanne (40) is vooral bang voor blootfoto’s. “Naaktheid is niks om je voor te schamen, je 
lichaam is mooi zoals het is, maar zorg er wel voor dat je geen blootfoto’s maakt, die kunnen in 
verkeerde handen vallen”, zo vertel ik mijn kinderen. 
“Leeftijdsgenoten van hetzelfde geslacht mag je naakt zien. Al vind ik het vanaf een jaar of tien 
anders, dan wordt het tijd jezelf te bedekken.”

‘NAAKT IS OP ZICH PRIMA, MAAR BIJ TWIJFEL: NIET DOEN’

SAMEN IN BAD?

Ook die vraag hebben we voorgelegd: mogen jouw kinderen hun vriendjes of vriendinnetjes naakt 
zien en zo ja, tot welke leeftijd? Twee derde van alle lezeressen (67%) staat daar in een gepaste 
setting niet negatief tegenover, maar 58% hangt er wel een leeftijdsgrens aan. Tot vier jaar, zegt



20%. Tot zes jaar vindt 15% nog acceptabel. Weer 15% ziet acht jaar als grens en 8% noemt twaalf 
jaar als uiterste leeftijdslimiet. Ruim 40% hanteert geen enkele eindleeftijd.

Ook Kirstin (29) heeft er geen probleem mee als haar kinderen van zeven en negen zich om kleden 
met leeftijdsgenoten. “Buiten bloot rondrennen is niet de bedoeling, maar functioneel naakt bij 
omkleden of douchen hoort er gewoon bij in de klas, het zwembad en bij het sporten. Nu, maar ook 
later. Ik heb er ook geen moeite mee als er tijdens een logeerpartijtje samen wordt gedoucht, mits 
met goedkeuring van de andere ouders. Maar tijdens het spelen zomaar je kleding uittrekken, dat 
dan weer liever niet.”
Lisette (30) denkt dat kinderen al jong goed beseffen dat er een verschil is tussen ‘normaal’ en 
‘vreemd’ bloot. “Wij willen onze dochters graag het gevoel geven dat thuis een veilige haven is. 
Niks is gek, alles is bespreekbaar en je moet altijd tevreden zijn met je lichaam. Wel geven we goed 
aan dat dit alleen in huiselijke kring geldt. Onze dochter van vier weet goed te vertellen wat wel en 
niet mag, en waar. Ze snapt dat ze niet poedelnaakt uit het pashokje mag stappen in het zwembad, 
maar gaat geregeld samen met haar beste vriendinnetje in bad. Dit zijn ze zo gewend en ze zijn 
drukker met zo veel mogelijk water uit het bad gooien dan het feit dat ze in hun blote billen zitten.” 
Ook Ezra (31) ziet bij haar kinderen van drie en twee alleen nog pure onschuld: “Van de zomer had 
ons neefje zijn zwembroek niet mee, dus mijn schoonzus liet hem in zijn blootje in ons zwembad. 
Daarop wilde mijn eigen zoon ook geen broek meer aan. Ach, waarom ook niet, in mijn eigen 
achtertuin? Je hoeft je lichaam niet aan iedereen te laten zien, maar thuis, bij goede vrienden en bij 
opa en oma mag er wel een bepaalde vrijheid zijn.”

Over het geheel genomen blijkt de Kek Mama-lezeres ruimdenkend als het gaat om naakt, vooral 
vanwege de positieve boodschap die ervan uitgaat. 
Janine (31), moeder van zoon van twee: “Mijn eigen ouders spraken nooit over bloot. Ik denk zowel
door de generatiekloof als door hoe ze zelf zijn opgevoed. Ik heb kennis over mijn lichaam en 
bijvoorbeeld seksuele voorlichting allemaal zelf moeten ontdekken en daar niet altijd even leuke 
ervaringen mee gehad. Vandaar dat ik zelf heel open wil zijn naar mijn eigen kind toe. Schaamte 
komt vooral door de omgeving. We leven in een realiteit waar je ziet dat in de media het lichaam 
seksueel wordt neergezet. Hierdoor krijgen kinderen en jongeren een vertekend beeld.” 
Anne (32) laat haar dochter van vijf zichzelf dagelijks in de spiegel bewonderen om zo meer 
zelfvertrouwen te krijgen. “Ik zeg altijd: je bent prachtig en volmaakt. Laat niemand je ooit iets 
anders aanpraten. Je hebt nu eenmaal verschillende lijven; lang of kort, dik of dun, alles is goed. 
Wees zuinig op jouw lichaam en kritisch aan wie jij jezelf laat zien. Maar wees trots op wie
jij bent, dat zijn wij ook.” 
En Dani (29) heeft nog een andere belangrijke motivatie: “Zeker in het tijdperk van nu, waar zo 
veel perfectie getoond wordt, vinden wij het goed te laten zien dat die perfectie niet zit in een 
afgetraind lichaam, maar in een trots lichaam met zelfvertrouwen. Laten kinderen elkaar daarom 
maar goed bekijken bij het omkleden. Door bij elkaar ‘af te kijken’ leren ze dat elk lichaam anders 
is en iedereen mooi. En hoe moeten ze anders leren wat normaal is? Op Instagram en in bladen zie 
je amper nog lijven zonder filters en photoshop.” 

‘ DOOR NAAR ELKAAR TE KIJKEN LEREN ZE DAT ELK LICHAAM ANDERS EN 
IEDEREEN MOOI IS’


