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droomde
vanelkeman

Vrouwen 
met 

enorme 
borsten 

Vertellen 
hoe leuk 

dat is.
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Marieke Buiten (30), 
officemanager, cup 80F
“Het zit in de familie. Iedereen van 

moederskant is goed bedeeld. 

Mijn tante heeft haar borsten laten 

verkleinen, omdat ze lichamelijke 

klachten had. Daar heb ik geluk-

kig geen last van. Als puber moest 

ik er wel aan wennen dat die van 

mij groter waren dan gemiddeld. 

Toen ik zag dat klasgenootjes drie 

paar sokken in hun beha stopten, 

realiseerde ik me dat ik bofte. Ik 

verving mijn wijde truien door blote 

hemdjes en genoot. Mijn moeder 

werd gebeld door een lerares: of ik 

me niet wat degelijker kon aankle-

den. Ik trok me er niets van aan. Dat 

mens was gewoon jaloers.

Mijn borsten passen perfect bij 

mijn brede heupen. Ik neem let-

terlijk ruimte in en dat past goed bij 

mijn karakter. In een groep ben ik 

behoorlijk aanwezig, ik neem graag 

de leiding, voel me vrouwelijk en 

sta sterk in mijn schoenen. Mannen 

vinden mijn borsten fantastisch en 

brengen het onderwerp maar al 

te graag ter sprake. Ik neem ze 

de wind uit de zeilen: ‘Zit je nou 

gewoon naar mijn borsten te sta-

ren?’ Krijgen ze zo’n rooie boei. 

Tja, mannen, het blijft een slag 

apart. Neem nou mijn vader; die 

vraagt geregeld of ze het niet koud 

hebben als ik een laag uitgesneden 

vestje aanheb.” 

bh PALAZZINA hemdje STOUT 
peignoir PALAZZINA

‘Zit je nou 
naar mijn 
borsten 
te staren?’ 
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Margot Broer (56), 
receptioniste, cup 80G
“‘In deze beha heb je cupje F’, zei 

de verkoopster. Cupje F – alsof het 

niets voorstelt. Ik vind het lekker 

om grote borsten te hebben. Ze 

zijn zacht en warm en ze verster-

ken mijn vrouwelijkheid. Als kind 

was ik tenger en plat, maar vanaf 

mijn dertiende ging het heel snel. 

Ik speelde nog met barbies, toen 

ik van niks naar een C-cup ging. 

Dingen veranderden. Mijn vader zei 

heel lief: ‘Gootje, kleed je maar 

niet meer om waar iedereen bij is, 

je bent nu een jonge vrouw.’ Op 

het schoolplein werden er grapjes 

gemaakt: ‘Daar komen de tieten 

van Margot de hoek om.’ Ook mijn 

broer plaagde me. Ik mocht zijn 

truien niet meer dragen, want dan 

kwamen er knieën in. Ik was vijftien 

toen een vrouw in een beha-winkel 

zei: ‘Oeh, het is wel veel hoor. Heb 

je er al over nagedacht je te laten 

opereren?’ Ze trok zo’n serieus 

gezicht dat ik zeker wist dat het 

foute boel was met mij. Ik werd 

doodongelukkig van die vleeskleu-

rige tenten die ze me verkocht. Zelf 

had ze twee kuilen – frustratie zal 

een rol gespeeld hebben. Op mijn 

achttiende kwam het keerpunt. Ik 

dacht: wat een bullshit eigenlijk, ik 

hoef me nergens voor te schamen. 

Ik heb grote borsten en ik zal ze aan 

de wereld laten zien ook. Recent 

hoorde ik een collega aan de tele-

foon zeggen: ‘Margot, je weet wel, 

die met die tieten.’ Geweldig.”

jurk MATELOOS

‘Daar 
komen 
de tieten 
van 
Margot’
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Greet Schröder (50), 
werkt in een kroeg, cup 
90H
“Van mijn elfde tot mijn twintig-

ste groeiden m’n borsten gestaag. 

Ze zijn mijn geheime wapen: ik 

krijg elke baan waarop ik sollici-

teer. Wildvreemde mensen vragen 

of ze er even aan mogen zitten, ze 

kunnen niet geloven dat het puur 

natuur is. ‘Leef je uit schat’, zeg 

ik dan. 

Op de een of andere manier werken 

mijn borsten op de lachspieren. 

Elke dag zijn ze weer een bron 

van vermaak. ‘Hoe is het met jou 

Greet? En met de tweeling?’ Zelf 

doe ik net zo hard mee. Als ik zeg 

dat ik cup HH heb, ligt iedereen op 

de grond van het lachen. 

Goed passende beha’s in mijn maat 

zijn vaak saai. Ik vrolijk ze zelf altijd 

op met glitters, lintjes en franjes. 

Ik heb chronisch pijn in mijn rug, 

maar wie mooi wil zijn, moet pijn 

lijden. Het dragen van hoge hakken 

is de oplossing, want dat corrigeert 

mijn houding. Verder draag ik altijd 

rekbare kleding, anders krijg ik die 

tieten er niet in. Omdat ik me niet 

schaam, denken ze soms dat ik 

ordinair ben. Kan me niet schelen, 

ik zou niet weten waarom ik ze niet 

mag laten zien. Als je een mooi 

gezichtje hebt, trek je toch ook 

geen zak over je kop?”

jurk MATELOOS

‘Leef 
je uit, 
schat’
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Ingrid Marsman (42), 
ondernemer, cup 80F
“Mijn borsten begonnen pas rond 

mijn 25ste te groeien. In mijn werk 

komen ze me uitstekend van pas. 

Ik verzorg rondleidingen door 

Amsterdam, verkleed als beroem-

de vrouwen uit de geschiedenis. 

Zo speel ik geregeld koningin 

Beatrix. Het valt misschien niet 

iedereen op, maar zij heeft aardig 

wat boezem. In een hooggesloten, 

koninklijk mantelpak voel ik me 

statig. Meestal speel ik vrouwen 

uit de Gouden Eeuw. Ik ben verzot 

op die periode; vrouwen mochten 

voluptueus zijn en de focus lag op 

het decolleté. Na het diner verkleed 

ik me als zeventiende-eeuwse hoe-

renmadam en zit met wapperende 

borsten bij de mannen op schoot. 

Zij hebben dan al flink lopen pim-

pelen, dus de sfeer zit er goed in. 

Hun vrouwen vinden het ook altijd 

hilarisch. Dit showtje in combinatie 

met anekdotes maakt het histo-

risch verantwoord theater, in plaats 

van een goedkope vertoning. Mijn 

figuur geeft me overwicht en zelf-

vertrouwen. Mij blaas je niet omver. 

Ik sta rechtop, schouders naar ach-

teren, en borst vooruit. 

De meeste mannen vinden grote 

borsten geil. Dat snap ik wel, maar 

ze moeten ook weten dat ik meer 

ben dan mijn cupmaat. Daarachter 

gaat een mooi hart schuil. Een hart 

waarop ze zuinig moeten zijn.”

jurk H&M CONSIOUS oorhangers en
armbanden H&M

‘Achter 
mijn 

decolleté 
zit een 

groot hart’
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Aukje Kerkhof (39), 
theatermaakster en 
zangeres, cup 80F
“Ik koop beha’s die de boel naar 

voren en omhoog duwen. Mijn 

slanke taille maakt mijn silhouet 

extra mooi. Het liefst draag ik laag 

uitgesneden topjes met kanten 

randjes. Ik moet er niet aan denken 

een hooggesloten T-shirt te dragen; 

ik zou spontaan onzeker worden. 

Ik heb nou eenmaal flinke borsten 

en ik doe er mijn voordeel mee. 

Mijn borsten maken me vrouwelijk 

en sexy. 

Tijdens mijn werk zet ik mijn twee 

sterke punten in. Een collega en 

ik vormen een schlagersduo. Als 

we in onze dirndl-jurk het podium 

opkomen, roept dat altijd weer 

uitbundige reacties op. Op zulke 

avonden hebben kerels meestal 

te veel gezopen, maar dronken 

of nuchter – ze staren altijd. Het 

bewijst maar weer hoe basaal man-

nen zijn, ze kunnen er niets aan 

doen. Grappig genoeg hebben veel 

mannen geen idee wat ze er tussen 

de lakens mee moeten. 

Neptieten staan pront naar voren, 

maar als ik geen beha draag, dan 

hangen die van mij gewoon. Die 

potloodtest doorsta ik niet. Ik lach 

me rot. Je moet eens weten hoe-

veel etensresten ik aan het einde 

van de dag tussen mijn borsten 

vind. Er verdwijnt echt van alles in 

die gleuf.”

bikini top PALAZZINA shirt MATELOOS
shawl DOLCE & GABBANA bij SHOEBALOO 
oorhangers H&M

‘Zo zijn 
mannen 
nou 
eenmaal’ 
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Elisabeth de Geus (62), 
geeft (baby)massages, cup 
85G
“Vorig jaar gebeurde er iets raars 

tijdens een slipcursus. De jonge-

man in de bijrijderstoel ging ineens 

over me heen hangen om een 

knopje aan mijn kant in te drukken. 

Hij raakte met zijn arm mijn borsten. 

Ik wilde hem slaan, maar wist me te 

beheersen. Mannen reageren vaak 

broeierig op mijn cupmaat, maar 

op deze leeftijd ben ik dat niet meer 

zo gewend. Vroeger, toen ik slan-

ker was, vielen de bouwvakkers 

van de steiger als ik voorbijkwam. 

Mijn hele leven heb ik te maken 

gehad met opmerkingen: ‘Zozo, jij 

hebt een flinke bos hout voor de 

deur.’ Nooit heb ik me er iets van 

aangetrokken. De complimenten 

wonnen het altijd van de grapjes. 

Vriendinnen noemden mij de droom 

van iedere man, lief toch? Toen ik 

een paar jaar geleden in New York 

was, ontdekte ik een winkel waar 

vrouwen met cup G in de zeven-

de hemel komen. Overal hingen 

elegante en betaalbare beha’s. In 

Nederland kost een leuk exemplaar 

toch al gauw tachtig euro. Ik kan 

er zo van genieten om mooi voor 

de dag te komen. Voor feesten en 

partijen dof ik me lekker op. Omdat 

ik een klassieke uitstraling heb, is 

mijn decolleté nooit ordinair.”

jurk RAAK 
BEKIjK DE BACKSTAGEvIDEO 
OP LINDAMAGAZINE.NL

‘Bouw-
vakkers 
vielen 
van de 
steiger’
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