
VVaa rom is bloot weer uit den boze? 

De nieuwe zedigheid 

Jongeren weigeren om na het sporten naakt te douchen, vrouwen durven 
niet meer topless te zonnen en werkgevers eisen dat hun personeel zich 
deftiger kleedt. Een nieuvv soort preutsheid wint steeds meer terrein. 
En echt niet alleen onder allochtonen. 'De slinger is te ver aan het 
doorslaan.' 
DOOR ANN PEUTEMAN, FOTO'S NICK PROOT 
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F:Soms wordt de politie erbij gehaald. \ i 
Onlangs nog werd een wijkagent gealar L-' 
meerd door een jong stel dat pas in zijn 
gemeente was komen wonen. 's Ochtends 
schoof hun buurman, een jonge veertiger, 
de gordijnen wel eens open voor hij zijn 
kamerjas had aangetrokken. Als ze op dat 
moment toevallig helemaal achter in hun 
tuin waren, konden ze hem voor het raam 
zien staan. Naakt. Onoorbaar vonden ze 
dat. Vorige zomer was de uitbaatster van 
een brasserie dan weer over haar toeren 
omdat de bouwvakkers cUe aan de overkant 
aan het werk waren op warme dagen hun 
T-shirt uittrokken. Heel onaangenaam voor 
de klanten op haar terras, vond de vrouw. 

Digitaal naakt 
Twee jaar geleden ging Laura (22) met 

twee vriendinnen op vakantie naar Kroatië. 
Op een afgelegen strandje, waar verder 
niet veel toeristen kwamen, lag ze elke 
dag wel een paar uur topless te zonnen. 
Eerst alleen met haar vriendinnen, na een 
paar dagen ook met haar Ierse vakantielief. 
Hij was het die een reeks foto's van haar 
maakte toen ze in de avondzon lag te 
slapen. Als aandenken. Weer thuis ontdekte 
Laura dat hij die foto's op zijn reis blog 
had gezet. Tot haar verbijstering kon ie
dereen haar blote borsten zien. 

De vrees om te figureren in onthullende 
foto' s cUe online worden gepost, is misschien 
wel de belangrijkste reden waarom zo veel 
mensen zich tegenwoordig kuis proberen 
te kleden en te gedragen. Doodsbang zijn 
ze dat iemand stiekem beelden van hen 
maakt terwijl ze onder de douche staan, 
in de sauna zitten of halfnaakt liggen te 
zonnen. Niet zo vergezocht, want onthul
lende beelden van heel gewone mensen 
worden wel vaker op het internet gedropt. 
Soms uit achteloosheid, maar vaak ook 
om wraak te nemen of iemand onder druk 
te zetten . Dat het geen sinecure is om 
zulke beelden weer te doen verdwijnen, 
weet de voormalige Aalsterse burgemeester 
Ilse Uyttersprot maar al te goed. \ 'ijf jaar geleden werd ze 
stiekem gefilmd toen ze op een toren ergens in Spanje seks 
had met haar toenmalige vriend. \ 'andaag staat het filmpje 
nog altijd online. 'Als iemand beelden post waarop je naakt 
te zien ben, heb je daar geen verweer tegen', zegt Herman Ko
nings van trends- en toekomstonderzoeksbureau nXt. 'Jongeren 
beseffen dat maar al te goed en dus zorgen ze er zo veel 
mogelijk voor dat er geen compromi :ere. e foto' s van hen 
kunnen worden gemaakt. Als dat bete.'el. da ze niet zonder 
bovenstukje kunnen zonnen of naakt kt:. nen zvvemmen, is 
dat maar zo.' 
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Toch kan de opkomst van het internet die nieuwe zedigheid 
niet helemaal verklaren. Onze opvattingen over naaktheid 
zijn ook aan een slingerbeweging onderhevig. 'Periodes 
waarin naaktheid en seksualiteit heel zichtbaar aanwezig 
zijn, worden altijd afgewisseld door periodes waarin die 
meer worden weggestopt, zoals nu', zegt seksuoloog Wim 
Slabbinck, Het is dus geen toeval dat de twintigers en 
dertigers van ,'andaag \-eelal kinderen zijn van babyboomers, 
de eerste echte seks, drugs & rock-'n-rollgeneratie, 'De vaak 
vrije zeden \'an d ie babyboomgeneratie ble\ en niet duren', 
legt Herman Koni gs uit. 'In de jaren tachtig werden ze met ~ 
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