
Is dik ook mooi? 
In veel stammen in Afrika worden niet dunne vrouwen mooi gevonden, maar juist dikke 

vrouwen. Hoe dikker, hoe mooier. Dik wordt hier mooi gevonden, omdat dik laat zien dat je 

rijk bent, want je hebt namelijk genoeg geld om heel veel te eten. Vooral in landen waarbij 

er veel armoede is, is dit handig. Als je namelijk een 

dikke vrouw hebt, hoef je niet heel hard te werken om 

haar veel eten te geven. Dik zijn is dus handig bij het 

overleven. Daarnaast zijn er in arme landen ook niet 

zoveel dikke mensen, omdat het grootste deel van de 

bevolking geen geld voor eten heeft. Dat is ook een 

reden waarom het mooi gevonden wordt. Het is net als 

bij goud: goud is heel zeldzaam en daarom heel 

kostbaar. Als er overal goud zou liggen zou het niet zo 

bijzonder meer zijn. Doordat het dus bijzonder is en 

niet veel voorkomt, vinden mensen het mooi. 

 

Zoals wij hier allemaal diëten hebben om af te slanken, hebben ze in die stammen juist 

diëten om zoveel mogelijk aan te komen. Deze manier van dwangvoeren heet “gavage”. Al 

vanaf jonge leeftijd worden meisjes en jonge vrouwen vetgemest en gedwongen veel 

couscous te eten en vette kamelenmelk te drinken. Bij sommige stammen moeten de 

meisjes, als ze gaan trouwen, 3 maanden in een vetmest hut zitten. Hier moeten ze liters 

melk drinken de hele dag door en moeten ze zo min mogelijk bewegen. Zo worden ze dik en 

dus mooi gemaakt voor de bruiloft.  

 

 

 

 

 

 



Vragen 

Vind jij de vrouwen op de plaatjes mooi? Waarom wel of niet? 

 

Waarom laat dik zien dat je rijk bent? 

 

Wat zijn de twee redenen dat mensen die dik zijn mooi gevonden worden? 

 

Vind je dit goeie redenen? Waarom wel of niet? 

 

Zouden wij dezelfde redenen hebben om dun mooi te vinden? Wat denk jij? 

 

Wat vind je ervan dat meisjes vetgemest worden? 

 

Is er maar één soort schoonheid? Waarom wel of niet? 

 

Waarom denkt niet iedereen hetzelfde over schoonheid? 

 

 
 

Vergelijk jouw antwoorden met de antwoorden van de anderen in de klas. Wat 

vinden zij? Waarom vinden ze dat? 

 


