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TWIJFEL EN
ONZEKERHEID
OVER INTIEMSTE
LICHAAMSDEEL
BRUSSEL — Zelfs jonge vrouwen
zijn vandaag nog onzeker en onwetend over hun meest vrouwelijke
lichaamsdeel: de vagina. Dat blijkt
uit een rondvraag door een internationaal onderzoeksbureau, waaraan
ook zowat 800 Belgische vrouwen
tussen 18 en 44 jaar deelnamen.
■

Goedele Liekens: ,,Mannen hebben een heel andere houding tegenover hun penis. Ze praten er onderling over, vergelijken, bieden
tegen elkaar op.’’ © Herman Ricour

GOEDELE LIEKENS: VROUWEN SNAKKEN NAAR INFORMATIE OVER HUN VAGINA

Als een regenwoud
BRUSSEL — Het begon met
een staande ovatie op een
wereldcongres voor gynaecologen in Chili. Ze had er
als VN-ambassadrice vanop
het podium gepleit voor
een ‘club van vaginavrienden’. Voor ik het wist was
het vertrokken, zegt mediamadam Goedele Liekens:
,,Tientallen dokters kwamen aanschuiven en vroegen hoe ze lid konden worden.’’
Van onze redactrice
Veerle Beel
– Wat is de bedoeling van die
club?
De schaamte wegwerken. Ik hoor
het velen al vragen: is dat nu zo belangrijk, Liekens? Zelfs mijn eigen
man gromde vanmorgen nog zoiets. Ik heb eindelijk erkenning gekregen als serieuze journaliste,
waarom mij hier nog mee inlaten?
Maar ja, ik vind het belangrijk. Het
gaat om het welbevinden en zelfs
om de seksuele gezondheid van
vrouwen.
Uit ander onderzoek is immers gebleken dat vrouwen die weinig
over hun vagina weten en vrouwen
die er slechte dingen over denken,
een grotere kans maken op seksuele dysfuncties.
– Hoe komt het dat vrouwen
zich voor hun vagina schamen?
Ik schrik van het feit dat een op de
drie jonge Belgische vrouwen aangeeft dat hen in hun jeugd nog is
geleerd dat het ‘vies’ was om hun
vagina aan te raken. In andere culturen, vooral in het Oosten, gaat
men daar heel anders mee om.
Meisjes leren er van hun moeders
hoe ze boven een kommetje moe-

ten hurken en zich daar met de
hand kunnen wassen.
Er is natuurlijk ook de hele verzorgingsindustrie, die aangeeft dat het
om een vies ruikend ding gaat dat
je met allerlei middeltjes moet bestrijden. Ik heb niets tegen inlegkruisjes, maar laat de geurtjes achterwege. Crèmes en spoelingen
hoeven echt niet. Een vagina is als
een regenwoud, dat zichzelf in balans houdt. Ik kan u verzekeren dat
geen enkele gezonde vagina naar
rozen ruikt!
– Denk je dat mannen er anders over denken?
Ik denk het wel, omdat ze er nu
eenmaal makkelijker naar kunnen
kijken, vanuit een andere positie
dan de vrouw zelf. Als vrouw kun je
je vagina niet zien zonder spiegel.
Eén op de vier vrouwen heeft dat
nog nooit gedaan. Toen ik in Nederland nog voor de Rutgerstichting werkte, zagen wij jonge, hippe,
seksueel aktieve meiden die hulp
kwamen vragen omdat ze een tampon ‘kwijt’ waren.
Alsof een vagina een immens
doolhof is. Als je hen dan vroeg om
een tekening van de buitenkant te
maken, konden ze dat niet. Ze hadden geen idéé. Andere vrouwen
kwamen in paniek langs omdat ze
dachten dat ze kanker hadden: ze
hadden een ‘bolletje’ gevoeld vanbinnen, dat dan hun baarmoederhals bleek te zijn.
Als je dat vergelijkt met de verhouding van een man ten aanzien
van zijn penis: mannen praten er
onderling ook over, vergelijken,
bieden tegen elkaar op.
– Waarom zouden vrouwen
met hun vriendinnen over hun
vagina moeten spreken volgens
jou?
Vriendinnen spreken over álles
met elkaar, over parfums, over
haarkleur, over de opvoeding van
de kinderen, over hun man en over
hun seksleven. Zo steek je ook veel
van elkaar op en kun je bijleren. Als
onze vagina ter sprake komt, dan is
datmeestal in verband met anticon-

ceptie of een medisch probleem.
Onderwerpen als de vorm, de geur
of het uitzicht zijn taboe. Er leven
veel misvattingen over. Vrouwen
hebben geen vergelijkingskader,
geen referentie.

Het is helemaal niet abnormaal dat
de binnenste schaamlippen groter
zijn dan de buitenste. Het is gewoon gek dat die ‘klein’ worden genoemd. En het woord scháámlippen alleen al.

,,IK BEN TANTE VAGINA
NIET, MAAR IK WIL
VROUWEN WEL
EEN STEUNTJE
IN DE RUG BIEDEN’’

– Je bent op zoek naar andere
woorden. Al iets beters gevonden?
Nog niet echt. Vagina en vulva of
schede zijn woorden die te veel afstand creëren. Veel alternatieven
klinken afkeurend: van ‘mossel’
over ‘vismarkt’ tot het Nederlandse
scheldwoord ‘kut’.
Laat ons allemaal een koosnaampje bedenken. Er staan al een heleboel suggesties op de site. Zelf heb
ik het nogal voor Yoni, dat is Sanskriet voor vagina en het woord
wordt gebruikt in culturen die er
veel lovender tegenaan kijken.
Maar dan krijg ik vast weer boze
brieven van moeders die hun dochter zo hebben genoemd (lacht).

Ik hoor van gynaecologen dat almaar meer vrouwen om een verkleining van de kleine schaamlippen vragen. Op het forum van de
website vertelt een vrouw daarover, hoe die haar bij het fietsen zo
in de weg zaten. Het is bijna…
grappig. Maar ook treurig dat we
ons inbeelden niet ‘normaal’ te zijn.

Een op de vier Belgische vrouwen zegt
helemaal niets over vagina’s te weten.
Een ruime helft weet er ‘iets’ over.
■ Nochtans vinden bijna alle vrouwen
dat het belangrijk is om goed geïnformeerd te zijn over het onderwerp. Driekwart heeft nog nooit een informatief artikel over vagina’s gelezen. Liefst 86 procent zou er graag een lezen.
■ Slechts een op de drie vrouwen denkt
dat haar vagina de juiste grootte heeft.
De meesten zijn er onzeker over, een
minderheid zegt ‘te groot’ of ‘te klein’.
■ Slechts een kleine minderheid (14
procent) maakt zich geen zorgen over
haar meest vrouwelijke lichaamsdeel.
Een op de drie is zelfs ,,erg bezorgd’’.
■ Gevraagd naar een oordeel over hun
vagina, noemt slechts één op de tien
vrouwen die ‘mooi’. Eén op drie vindt het
orgaan sexy. Ze denken wel dat hun partner er een beter oog in heeft: de helft vermoedt dat hun partner het woord ‘mooi’
in de mond zou nemen, driekwart denkt
dat hun partner voor ‘sexy’ zou kiezen.
■ Een op de zes van de Belgische vrouwen vindt het niet leuk om naar haar vagina te kijken. Een op de vijf voelt zich
ongemakkelijk wanneer ze iets, bijvoorbeeld een tampon of een medicijn, in
haar vagina moet steken.
■ Een op de twee spreekt er wel eens
over met vriendinnen, een op de vijf met
niemand anders over dan met een arts.
■ Ook in deze jonge bevolkingsgroep
zegt een op de drie Belgische vrouwen
dat ze in haar jeugd te horen heeft gekregen dat de vagina aanraken ‘vies’ was.
■ De helft tot driekwart van alle vrouwen
vindt dat het een gewoon gespreksonderwerp zou moeten zijn. Evenveel vrouwen
zeggen echter dat dit nu nog helemaal
niet mogelijk is. Eén op de vier vindt dat
het onderwerp beter in de taboesfeer
blijft hangen.
(vbr)

WWW.VAGINAVRIENDEN.BE
BRUSSEL — Het onderzoek gebeurde in opdracht van Organon, dat een vaginale ring op de
markt bracht en wilde weten hoe vrouwen tegen
hun vagina aankijken. De website heeft geen
commerciële bedoelingen. Het initiatief is uitgewerkt door Liekens’ productiehuis Jokfoe. Je
vindt er informatie, weetjes en interactiviteit.
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