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O, hallo daar!
Misschien heb je je weleens afge
vraagd waarom het zogeheten 
‘vrouwelijk geslachtsorgaan’ in onze 
cultuur onzichtbaar wordt 
gemaakt…

… alsof het iets is om je voor te 
schamen, iets waar je niet over mag praten… Iets gênants dat wegge moffeld en verzwegen moet worden…

… en dat niet eens een fatsoenlijke 
naam heeft!

Misschien denk je 
dat dat iets te 
maken heeft met 
machtige mannen  
in de samenleving, 
dat mannen een 
cultuur van schaam
te en geheim zin
nigheid hebben 

gecreëerd!!!

Maar er is een VEEL  GROT ER 
en vooral ERNS TIGER 
PRO B L E EM IN ONZE 
C U LTU U R !

Namelijk mannen met een aan 
obsessie grenzende interesse in 
het zogeheten ‘vrouwelijk 
geslachtsorgaan’!
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Mannen met een bovenmatige 
interesse in het zogeheten ‘vrouwelijk 
geslachtsorgaan’ hebben ENORM E 

maatschappelijke 
problemen 
veroorzaakt!

Zoals Columbus half ZuidAmerika 
naar zichzelf en zijn vriendjes 
wilde vernoemen

zo wordt op  
allerlei manieren 
BELACHELIJK VEEL 
ENERGIE gestoken 
in de kolonisatie 
van het vrouwe lijk 
lichaam, tot in de 
kleinste, donker
ste, vochtigste 
krochten!!

En zoveel 
bevlogenheid is op 
zich bewonderens
waardig, maar ik,  
en velen met mij, 
hadden graag iets 
minder passie en 
toewijding gezien  
bij die mannen met 
een buitensporige 
interesse in het 
zogeheten 
‘vrouwelijk 
geslachtsorgaan’.

Heden en verleden in ogenschouw 
nemend had ik, en ik niet alleen,

graag iets meer 
‘mañana
mañana’ gezien 
met betrekking 
tot het zogeheten 
‘vrouwelijk 
geslachtsorgaan’!

En om daartoe aan te moedigen, presenteer ik nu…

DE  VOL L ED IGE 
L I J S T  VAN:
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En op de zevende plaats is geëindigd: 
John Harvey Kellogg (18521943)

Dacht je dat John Harvey Kellogg 
alleen de cornflakes had 
uitgevonden?

Hij was ook arts, met een specifieke inte resse 
in de vrouwelijke geslachtsdelen. Om precies 
te zijn: hij wilde vrouwen ervan weer houden 
hun geslachtsdelen aan te raken.

Ik ben niet alleen 
arts, maar ook 
uitvinder van de 
cornflakes!

En dan heb ik ook 
nog tijd om 
vrouwen ervan te 
weerhouden hun 
geslachtsdelen 
aan te raken!

John Harvey Kellogg zette zich met HA RT 
EN Z I EL  in om vrouwen ervan weerhouden 
hun geslachtsdelen aan te raken! De strijd 
tegen masturbatie was destijds heel modern 
binnen de medische wetenschap.

Kellogg schreef informatieboeken over 
ge zondheid, waarin hij beweerde dat 
mastur batie baarmoederkanker, epilepsie, 
krank zinnigheid en algehele mentale en 
fysieke debiliteit veroorzaakte.

Waarom heb ik kanker?

Te veel clitoris
stimulatie.

Waarom ben ik krank
zinnig?

Te veel clitoris
stimulatie.

Waarom doet mijn been pijn?

Te veel clitoris
stimulatie.

Gelukkig had Kellogg zelf een geneesmiddel 
tegen het grote masturbatiegevaar ontdekt! 
In zijn boek Plain Facts for Old and Young 
schrijft hij:

Wat vrouwen 
betreft heb ik 
ontdekt dat het 
aanbrengen van 
puur carbolzuur 
op de clitoris…

… uitstekend 
werkt tegen 
abnormale 
opwinding.

MAAR JOHN 
HARVEY KELLOGG 
HAD MEER 
NOTEN OP 
ZIJN ZANG!!!
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Dus weet je nog, al die reclames 
waarin anorectische vrouwen naast 
een zwembad staan te stretchen 
terwijl ze langzaam een kom grauwe 
ontbijtgranen herkauwen alsof dat 
hun grootste levensdoel is? Als je dacht 
dat dat het ergste was dat Kellogg’s 
Cornflakes vrouwen heeft 
aangedaan…
Carpe diem.

… dan moet je die mening misschien even bijstellen, of er in ieder geval bij 
optellen dat de 
grondlegger van dit 
bedrijf ook graag 
bijtend zuur op 
clitorissen smeerde!

EN DAT BRENGT ONS BIJ DE NUMMER 
ZES OP DE LIJST VAN MANNEN MET 
IETS TE VEEL INTERESSE IN HET 
ZOGEHETEN ‘VROUWELIJK 
GESLACHTSORGAAN’, NAMELIJK…

DR.  I SAA C  BAK ER BRO WN (1 8 1 1  1 8 73)

Ook dr. Isaac Baker Brown was een 
fervent tegenstander van vrouwelijke 
masturbatie. Zijn methode om 
vrouwen daarvan te weerhouden was 
even simpel als rigoureus: de clitoris 
moest operatief verwijderd worden.

Deze operatie, radicale clitoridectomie, 
was in die tijd volledig geaccepteerd en 
werd veelvuldig uitgevoerd, o.a. in 
Zweden.*
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Dr. Baker Brown stond op z’n zachtst 
gezegd positief tegenover deze ingreep, 
die hij zag als oplossing voor tal van 
problemen. Hij voerde clitori dectomie 
o.a. uit bij hysterie, hoofd pijn, 
depressie, zenuwirritatie, gebrek aan 
eetlust en ongehoorzaamheid.*

Clitoris 
verwij
deren!
Clitoris verwij
deren!

Clitoris 
verwij
deren!
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In maar liefst vijf gevallen voerde dr. 
Baker Brown een clitoridectomie uit 
omdat de vrouw in kwestie een 
echtscheiding wilde, wat mogelijk was 
dankzij een nieuwe wet uit 1857.*
Hoe zal ik het zeggen… Ik heb het gevoel dat 
we uit elkaar gegroeid zijn, en dat het beter 

is om… Ik maak een afspraak 
voor je bij dr. Baker 

Brown!
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Rond 1865 werd dr. Baker Brown uit de artsenvereniging gezet toen aan het licht 
kwam dat hij herhaaldelijk patiëntes tot de operatie had gedwongen, en 
bovendien had verzuimd de aard van de ingreep uit te leggen. De uiteindelijke 
druppel voor de artsenvereniging was echter dat Baker Brown getrouwde 
vrouwen had geopereerd zonder de echtgenoot om toestemming te vragen.

Er is N I E TS  M I S  met een correct 
uitgevoerde clitoridectomie!!!

Als de echtgenoot 
maar toestemming 
heeft gegeven!

De bloeitijd van de clitoridectomie duurde 
de hele 19e eeuw voort. In de VS werd de 
laatste clitoridectomie uitgevoerd in 1948, 
om masturbatie te verhinderen B I J  EEN 
V I JF JA R I G  M EI S J E .*

Handjes boven de dekens!
Zeiden we toch!
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Ja ja!

Het is 
me wat!
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Maar nu vlug door naar nummer 
vijf op de lijst!

En op de vijfde 
plaats staat 
niemand 
minder dan…

A UGUST IN US  (3 54  430)

Augustinus was een christelijke 
theoloog die leefde in de in de vierde 
en vijfde eeuw. En hij LEEFDE niet 
alleen, nee, hij SCHREEF ook. Op zich 
kun je daar alleen maar respect voor 
hebben, dat iemand zo zijn best doet, 
al is het misschien niet jouw ding, dus 
bij dezen even een duim omhoog:

Goed 
bezig 

hoor!!!

MAAR HELAAS 
KAN IK NIET 
ZEGGEN ‘GOED 
BEZIG’ TEGEN 
AUGUSTINUS !

Het leven was voor vrouwen overal 
ter wereld door de eeuwen heen zo 
ONEINDIG veel beter geweest als 
Augustinus niet sinds de vierde eeuw 
zijn ideeën en meningen over van alles 
en nog wat had geventileerd!!!

Hoezo, het 
houdt me 
toch van 
de straat?

In zijn Belijdenissen bekent Augustinus 
dat hij in zijn jeugd nog graag van bil 
ging, en er een seksrelatie op nahield 
met een of andere griet. Hij schrijft:

Hoe heerlijk om te 
beminnen en 
bemind te zijn!

Lichamelijke 
begeerte was een 
bijzonder genot.
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Maar na een tijdje verandert 
Augustinus radicaal van mening en 
vindt hij seks vies en fout. Hij schrijft:

Ik bezoedelde de 
vriendschap met 
het vuil van de 
lust en besmeurde 
haar glans met 
het slijm der 
begeerte.

DAT WAS  D EST IJ D S  B EHOORL IJK 
R E VOL UT I ONA IR . In de klassieke 
oudheid werden erotiek en lust nog 
beschouwd als geschenk van de goden.

En toen kwam Augustinus met iets wat 
nog nooit bij iemand opgekomen was, 
namelijk dat seks geen godsgeschenk 
zou zijn, maar juist verraad jegens 
God.

Ik ben zo 
outofthe
4eeeuwse
box!!

Maar waarom?? Nou, Augustinus zag de 
ontembaarheid – of ‘ongehoorzaamheid’ 
– van de geslachtsorganen als een 
overblijfsel van de ongehoorzaamheid van 
Adam en Eva toen ze van de verboden 
vrucht aten. Zodra Adam en Eva betrapt 
waren, verborgen ze immers hun 
geslachtsorganen.

Daarom besloot Augustinus uit liefde 
voor God de rest van zijn leven in 
celibaat te leven. EN DAT WAS 
H EL EMAA L  PRIMA GEW E ES T! !  Als 
hij gewoon lekker celibaatdingen had 
gedaan en de hele dag aan 
celibaatdingen had gedacht!

Willekeurige 

celibaat

gedachte.

MAAR AUGUSTINUS DACHT 
NIET DE HELE DAG ALLEEN 
MAAR AAN CELIBAATDINGEN!

IN PLAATS DAARVAN 
DACHT HIJ DE GODG
ANSE TIJD AAN SEKS!

EN AAN VROUWEN! EN 
AAN HET VROUWELIJK 
GESLACHTSORGAAN!!!
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Hij meende dat de zonde van 
Adam en Eva V IA  SEKS  werd 
doorgegeven aan de volgende 
generaties.

Alle mensen 
zijn dus al bij 
hun geboorte 
belast met de 

erfzonde!

VOORA L  D E  VROU W  I S  ZONDIG 
EN B E VL E KT,  want het was Eva’s 
schuld dat Adam van de vrucht at. De 
vrouw is draagster van onzedelijke 
verleiding.

En dus was elk vrouwenlichaam, en dan 
vooral het vrouwelijk geslachts orgaan, 
het tegenovergestelde van het 
goddelijke.

Een andere christelijke schrijver uit die 
tijd die zich aansloot bij deze redenering 
was Arnobius van Sicca, die schreef:

Het vrouwelijk 
lichaam is onwel
riekend en onrein, 
een smerige zak vol 
ontlasting en urine.

Maar nu 
moeten we 
afscheid 
nemen van 
Augustinus 
en zijn 
vrienden!

Want we gaan door 
naar nummer vier 
op de lijst van 
mannen met een 
overmatige interesse 
in het vrouwelijk 
geslachtsorgaan.

En op 
nummer 
vier 
staat…
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JOHN M ONE Y (1 92 1 200 6) John Money was professor in de medische 
psychologie. Maar hij was niet alleen dol op 
de medische psychologie, hij was ook dol op 
het binaire gendersysteem.

Ik ben niet 
alleen profes sor 
in de medische 
psychologie!

Ik ben ook 
dol op het 
binaire 
gender
systeem!

Maar wat is het binaire gender
systeem? Nou, dat is het extreem 
wijdverbreide en populaire idee dat er 
twee tegenovergestelde geslachten 
bestaan, een mannelijk en een 
vrouwelijk, die worden gekenmerkt 
door respectievelijk mannelijke en 
vrouwelijks geslachtsorganen.

HET BEGINT TE 
WRINGEN IN HET 
BNAIRE GENDER
SYSTEEM ALS ER 
BIJVOORBEELD BABY’S 
WORDEN GEBO REN 
MET GESLACHTS
ORGANEN DIE NIET 
IN HET CULTURELE 
CONCEPT VAN TWEE 
GESLACHTEN PASSEN.

Ca. 12% van alle baby’s wordt geboren met geslachtsorganen die niet in de 
categorie ‘mannelijk’ of ‘vrouwelijk’ vallen.

Deze baby 
heeft een 
neus.

Daar ben 
ik heel 
erg voor!

Deze baby 
heeft 
vingers.

Daar ben 
ik heel 
erg voor!

Deze baby heeft 
genitaliën die niet 
in de categorie 
‘jongen’ of ‘meisje’ 
vallen.

Daar ben ik 
heel erg 
tegen!!!
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Money pleitte ervoor deze baby’s 
onmiddellijk te opereren om aan de 
eisen van het binaire gendersysteem te 
voldoen, en zijn ideeën hadden 
ONTZETTEND VEEL INVLOED.

Waarom hebben we dit niet veel eerder 
gedaan? Daar hadden we de chirurgische 

expertise niet voor!

En ook omdat het in veel culturen en 
tijdperken niet als probleem werd 

beschouwd als iemand 
niet te classificeren 
was als ‘man’ of 

‘vrouw’…

… er zijn zoveel verschillende manieren 
om geslacht en gender in te delen in 
verschillende samenlevingen!

Eigenlijk raakten we pas in de 19e 
eeuw bezeten van het 
wetenschappelijk categoriseren van 
geslacht en geslachtsorganen als 
‘normaal’ en ‘afwijkend’
en dat heeft weer te maken met een groeiende disciplinaire machts uit oefe ning, door Foucault ‘biomacht’ genoemd…

Ja, oké!!! 
Scalpel!!

Omdat het ‘makkelijker’ was om 
vrouwelijke genitaliën te maken, werden 
van deze baby’s meestal meisjes gemaakt. 
Vaak leidde dat tot beschadigde of gevoelloze 
geslachtsorganen.* Een sneetje maken 
betekende in feite even pauze voor de 
chirurg, een beetje zoals andere mensen 
even door Facebook scrollen. Zoiets dus:

Eh… Doe maar een meisje.
Meisje.

Meisje. Meisje.

Bijna vrijdag!!Chill. * 
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Het was dus niet zo dat chirurgen 
allerlei verschillende binnenste 
schaamlippen boetseerden, als een 
artistieke banketbakker die een 
prachtig boeket van marsepeinen 
roosjes maakt!!

Maar eerder zo dat ze weefsel 
weghaalden dat ze overtollig vonden 
voor een vrouwelijk geslachtsorgaan, 
zoals een ‘te’ grote clitoris.

Snij gewoon alles wat uitsteekt weg, dan wordt het vanzelf een soort kut!

MAAR WAAROM 
SCHRIJF IK IN DE 
VERLEDEN TIJD?

Vraag je je nu af!!!!!

WANT EXACT HET 
ZELFDE GEBEURT 
NOG STEEDS!!!!!

Kijk maar:

De meeste interseksuele baby’s worden 

Een probleem is dat deze operaties 

Bron: Wikipedia

al vanaf de geboorte behandeld met 
hormonen. Ze ondergaan diverse 

operaties, zodat ze als volledig mannelijk 
of vrouwelijk in onze samenleving 

terechtkomen.

negatieve gevolgen kunnen hebben 

voor de seksualiteitsbeleving.


