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De Belgen    en hun vagina

Het idee van ‘De Vaginavrienden’ 
rijpte eind vorig jaar in Chili toen 
Goedele op het wereldcongres 
Gynaecologie en Verloskunde de 
resultaten inleidde van een Internatio-
nal Vagina Dialogue Survey. Vrouwen 
tussen 18 en 44 jaar oud (toevallig ook  
de doelgroep van de firma Organon 
die de hormonale anticonceptiering 
introduceerde) werden bevraagd over 
hun houding tegenover en hun kennis 
en perceptie van hun vagina. In ons 
land namen 793 vrouwen deel aan  
de studie. ‘De resultaten van  
het onderzoek zijn bedroevend’, zegt 
Liekens. ‘Een op de twee Belgische 
vrouwen heeft moeite om over haar 
vagina te praten. Drie op de vier 
hebben er nog nooit een artikel over 
gelezen. Een op de vier vrouwen weet 
zelfs niet eens hoe haar vagina 
eruitziet en kijkt er nooit naar in  
de spiegel!’ En wij die dachten dat  
alle taboes de wereld uit waren na  
de sixties en wat Vlaanderen betreft  
na de eighties, na het verschijnen  
van de video’s van Goedele. 

‘Dertig procent van de vrouwen 
meent dat hun vagina geen bodem 
heeft en denkt dat er een tampon  
in verloren kan geraken.’ Toch zijn  
het niet allemaal bedroevende cijfers. 

Een viering van 175 jaar België en 25 jaar federalisme kan niet zonder 

een Waalse partner voor De Vaginavrienden. Met de uitnodigende titel 

‘Le vagin des Belges’ werden op 5 juli Les amis de vagin voorgesteld.  

De bekende Waalse gynaecologe, Dr. Séverine Legros is het boegbeeld. 

In Vlaanderen is Goedele Liekens meter van de club  

(nog niet opgenomen in ‘De elite van België’)



De Belgen    en hun vagina

Een gerichte behandeling bij overmaat 
aan Gardnerella vaginalis (want zo 
heet dat misdadig beestje dat die 
visgeur verspreidt) en/of het aanfris-
sen van het natuurlijke vaginale 
ecosysteem zonder chemische 
wasmiddelen en deodorants, zorgt  
er meteen voor dat de geur over 
rozensporen loopt. Maar daarover 
spreekt deze website niet, hoewel  
die informatie veel essentiëler is dan 
die over een vaginale ring. Voor  
de vrouw van 15 tot 105 jaar jong. 

Firma- en productgerichte 
(des)informatie is schering en inslag 
voor het circuit van vzwww’s dat zich 
tot doel stelt de mensen voor te lichten 
over de ernst van allerlei onderschatte 
of niet bestaande maar gecreëerde 
medische problemen.

Dus schrap die vismarkt, maar ook  
die kut? Tuk op je kut, lieve vrouwen, 
waarom zou die speling niet meer 
zinnen?

Sta ik als transgender kut voor lul  
met een vagina als vriend? Nu weet ik 
dat  het Y-geslacht er binnenkort niet 
meer zal zijn, maar moet men daarom 
nú al België (nog vóór Nederland) 
onder het bewind van een rode 
koningin plaatsen en wettelijk alle 
Belgen voorzien van een vagina?
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Zo blijkt dat 69 procent geen proble-
men heeft om iets in te brengen in  
hun vagina (vinger, tampon, genees-
middelen, een contraceptieve ring… 
Organon was nooit ver weg in de 
vragenlijst). Negen op de tien willen 
het taboe in en rond de vagina 
doorbreken. ‘Vandaar de club en  
de site’, orakelen Liekens en Legros 
(en de vaginale ring krijgt van hen  
de derde plaats in de rubriek  
‘de belangrijkste feiten van  
de vagina’). ‘Wij, vrouwen, moeten  
de beste vrienden worden van onze 
vagina! We moeten op een positieve 
wijze praten over “onze vriend” en 
hem beter leren kennen, zonder 
schaamte. De club is er voor trotse 
vaginabezitters, vrouwen dus, maar 
natuurlijk ook voor mannen, op 
voorwaarde dat ze even positief 
ingesteld zijn en dus flauwe moppen 
en denigrerende benamingen 
achterwege laten. Dus geen ‘kut’,  
of ‘vismarkt’. 

Wie herinnert zich nog de geur van 
de eerste vrouw van Jef Geeraerts, 
toen hij de misdadiger nog niet 
opspoorde? En waarom blijft An 
Nelissen in haar Vaginamonologen 
veronderstellen: ‘ik ben niet vers 
vanonder omdat ik ruik naar vis?’  

Marc Cosyns
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