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BOEK VAN NUNSPEETSE PAULA KRAGTEN OVER MENSTRUATIE

 Kragten:

,,Vrouwen
klagen meestal in
een hoekje. Of
verzwijgen
pijn en ongemak.” FOTO
MISCHA SCHOENMAKER

‘Ik ben de schaamte
allang voorbij’
Persoonlijk neemt ze graag afscheid
van de menstruatie. Maar publiekelijk
zit Paula Kragten (53) nog volop in ‘de
rode zee’ of ‘shark week’. Drie jaar geleden presenteerde ze haar website
Period! Nu is er het boek: Mooi Rood
is niet Lelijk.
Marion Groenewoud
Nunspeet

ls menstruatie een mannenzaak
zou zijn, was ons maandelijks
bloedverlies niet weg te denken
uit het dagelijks leven. Paula Kragten uit
Nunspeet is ervan overtuigd dat tampons, maandverband en menstruatiecups dan gemakkelijk binnen handbereik waren. En er was volgens haar meer
geld beschikbaar voor wetenschappelijk
onderzoek. Maar ja, het is een vrouwendingetje en niet iets waarmee je te koop
loopt. ,,Zelf ben ik de schaamte allang
voorbij’’, zegt Paula die al jong alles over
het onderwerp begon te verzamelen. In
2014 werd haar website Period! internationaal een succes en vorige week pre-

A

senteerde ze het boek ‘Mooi Rood is Niet
Lelijk’.
,,Mannen zouden er openlijk over piepen’’, denkt Paula. ,,Vrouwen klagen
meestal in een hoekje. Of verzwijgen
pijn en ongemak.’’ In haar inleiding
spreekt ze van ‘een jakkie-bah onderwerp’ dat nog steeds in de taboesfeer
ligt. Niet voor niets bestaan er ruim 5000
schimmige synoniemen. ,,De 'baarmoeder huilt', vind ik een mooie. Al klinkt
het loodzwaar. Het komt uit de religieuze hoek, net als 'Eva's Vloek’’, vertelt
Paula. ,,Surinamers spreken van ‘de rode
zee’. In de VS zijn ze creatiever met
‘shark week’ of ‘ketchup with my steak’.
In Denemarken komen ‘de communisten in het theater’. En Japan spreekt van
Ann’s Day, een verwijzing naar Anne
Frank die in haar dagboek schrijft over
het verlangen naar ongesteldheid als
‘een zoet geheim’. Daar werd zelfs een
tamponmerk naar Anne vernoemd.”
Bij het verschijnen van haar illustratierijke boek kreeg Paula een reactie van
een mannelijke journalist die vond dat
‘dit taboe vooral een taboe moest blij-

ven’. ,,Het is geen gezellig of sexy onderwerp’’, beaamt Paula. ,,Maar daarom
kunnen we het wel leuker maken. Het is
nogal wat. Een vrouw is tussen haar
twaalfde en vijftigste maar liefst zes jaar
ongesteld en verliest in die periode 37,5
liter menstruatiebloed. We hebben het
over een gezamenlijk doel van man en
vrouw, de vruchtbaarheid. Dus het

Ik schrok van de
geringe kennis onder
jongeren. Meiden die
vragen of je eerst
seks moet hebben
om ongesteld te
worden
— Paula Kragten (53)

voortbestaan van de mens.”
Haar boek bevat niet alleen luchtige
weetjes en tips tegen doorlekvlekken.
Paula vraagt ook aandacht voor het ernstige probleem van abnormaal bloedverlies en ze schrijft over culturen waar ongesteldheid onrein is. Of landen waar
vrouwen inkomen missen door de menstruatie. ,,In arme gebieden van India,
Afghanistan en Bangladesh kunnen ze
niet naar school of werk vanwege gebrek
aan maandverband. Maar in ons land
schrok ik ook van de geringe kennis onder jongeren. Meiden die vragen of je
eerst seks moet hebben om ongesteld te
worden.”
Ze leerde van enkele buitenlandse
kunstenaars hoe je op een ludieke manier bijdraagt aan Period Pride of periodieke trots. ,,Er zijn Engelse videogames
als Tampon Run. En er bestaat een Amerikaans kleurboek met figuurtjes als
Tony the Tampon en Marina the Menstrual Cup. Onze voorlichtingspakketten zijn braaf en discreet. En om het absorptievermogen te demonstreren, gebruikt men nog altijd blauwe vloeistof.”

