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Drie zomermaanden lang, elke dag opnieuw, penisreclame 
op weg naar mijn werk in de groeps-
praktijk: affiches opgehangen aan  
de lantaarnpalen op de middenberm 
en overplakt met de boodschap 
‘wegens succes verlengd’. Niet te 
verwonderen dat het aantal penisver-
lengende vragen in die periode 
statistisch toenam. Dokter, hoe krijg 
ik hem groter, en langer? Nooit vragen 
ze, hoe krijg ik hem geplooid? Dat was  
de reden waarom in Gent de poging 
tot het breken van het wereldrecord 
‘genitale origami’ faalde. Tijdens  
de show van ‘The Puppetry of the Penis’ 
moesten zoveel mogelijk mannen  
met hun testikels en penis een 
‘hamburger’ uitbeelden: ‘wegens  
te lage opkomst afgelast.’ 

Wie tijdens de 162ste editie van  
de Gentse Feesten betrapt werd op 
wildplassen kreeg een boete van  
zestig euro. Anaal, vaginaal, penaal… 
onze taal had het al lang begrepen: 
een boete moet je ze geven, die 
mannen die rechtstaand plassen  
in alle hoeken, kanten en goten! 
Rechtstaand plassen, men heeft 
vrouwen er toe willen verleiden met 
plastuiten. Vrouwen weten beter en 
willen geen urinewolkdeeltjes van 
onder de neus tot aan de tenen. Ze 
zitten liever gehurkt op een propere 
pot, maar wel gratis: eindelijk nog 
eens een emanciperende actie op  
de Feesten en meteen een terechte 
aanwending van het penale plasgeld.

Maar we hadden het over hem, in 
deze bijdrage wel degelijk de penis en

niet de vagina, onze vriend. Hij en ik, 
zoals Alberto Moravia hen al in 1971 
een dialoog liet aangaan. Hij, de 
eigenwijze penis die voortdurend 
zelfstandig beslissingen neemt en  
het ik in netelige situaties brengt. Hij 
was meteen goed voor een plaats op 
de index voor verboden boeken van 
het Vaticaan. Ja, die index bestaat nog,  
net zoals de idee dat de penis de index 
van de man is en dus niet groot 
genoeg kan zijn! 

Volgens de Kama Sutra kan je 
mannen op basis van de lengte van 
hun penis indelen in drie soorten: 
hazen, stieren en paarden. Die het  
bij voorkeur moeten doen met wijf jes 
van hun eigen formaat, respectievelijk 
herten, merries en olifanten. Wil je  
als haas (vijftien centimeter en 
kleiner) met een olifant dan moet je 
online de Pro Solution-pil bestellen: 
‘In slechts enkele weken een perma-
nente penisvergroting van twee tot 
zeven centimeter, nooit meer 
voortijdig klaarkomen, langer een 
erectie hebben, een hogere zaadpro-
ductie met intense orgasmen en alle 
vrouwen blij maken en verwennen 
iedere keer als jíj seks wil. Niet op 
praten komt het aan, want zij kan niet 
van zo’n grote afblijven.  
Het gevoel van seksuele macht is 
onbeschrijflijk en ongelooflijk: 
vrouwen geven zich altijd over zodra 
jouw grote penis diep naar binnen 
schuift. Stop met twijfelen, U kunt al 
onderweg zijn om een man met een 
grotere, gespierdere penis te zijn in 
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enkele minuten, lees verder en bestel!’ 
Anno 2005. Hoeveel jaar bestaat  
het CGSO nu ook al weer? 

Laten we eerlijk zijn, wie wil er  
nu werkelijk seks met iemand met  
een kleine, of middelgrote penis? 
Zelfs het eurocondoom mikte in 1996 
op zeventien centimeter, na tien jaar 
discussie. En dan is er nog een 
Bananenbesluit, dat een minimum-
rechteid en -dikte van de Eurobanaan 
voorschrijft die precies past in  
het condoom.

‘Ik wil je wel geloven, dokter,  
dat die operaties niet helpen (zelfs  
die niet uit de zeventiende eeuw toen 
een chirurgijn penissen verlengde met 
behulp van stukjes stijve honden-
piemel die hij afhakte tijdens de daad 
zelf ), maar bestaat er dan geen goed 
boek met oefeningen’, vragen zij die 
het online gebeuren doorprikken. 
Schrijf op, zeg ik dan. Oefening 1:  
de PC-oefening. Trek je PuboCoccy-
geale schaambeenspier samen terwijl 
je zachtjes aan je penis trekt.  
Vijf minuten per dag, vóór het eten, 
vijf dagen per week. Ze kijken dan 
verwonderd op. Zulke concrete tips 
hadden ze niet meteen verwacht van 
hun dokter. Oefening 2, ga ik verder. 
Lees aan elkaar voor uit het boek van 
Toon Tellegen over de eekhoorn,  
de mier en de olifant die misschien 
alles wisten. En aan de hazen: ‘Raad 
eens hoeveel ik van je hou.’ Elkaar 
voorlezen in bed helpt, elkaar strelen 
ook. Wordt je penis er niet langer van, 
de tijd voor elkaar des te meer.
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