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Wat ik heb geleerd over menstruatie toen ik tien was en
waarom ik dit boek wilde schrijven.

VOORWOORD

VOORWOORD
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G

isteren was de laatste dag van
mijn menstruatie. Mijn minitampons waren op en ik had
geen zin om de decemberkou
in te gaan dus toen heb ik een supertampon gebruikt. Het gevolg is dat mijn vagina nu zo droog is als de hielen van mijn
opa. (De hielen van mijn opa hebben een
soort wit-paarse kleur. De huid is zo uitgedroogd dat hij afbladdert en als je de
huid van zijn hiel zachtjes zou aanraken
met een veer, zouden er grote schilfers af
vallen als dunne witte voetroos. Zo ongeveer voelt mijn vagina op dit moment.)
Het jeukt als een gek. Het is soms een
heel gedoe als je onderbroek omhoog is
gekropen (die probeer je dan subtiel recht

wissel ze op zijn minst iedere drie uur. Ik
mocht eens een keer een kraamverband
testen – zo’n ding dat vrouwen gebruiken
die net een kind en hun halve baarmoeder eruit hebben geperst – en toen hoefde
ik zes uur lang niet te verschonen. Dat
maakte die dag met stip tot een van de
beste menstruatiedagen in mijn leven.
Ik krijg angstaanvallen door mijn PMS
en soms heb ik zo’n erge rugpijn dat ik
niet kan staan. En dan heb ik ook nog
een lichte angst voor bloed. Daar werd
ik me van bewust de eerste keer dat ik
bloed moest laten afnemen voor bloedonderzoek, nu anderhalf jaar geleden,
wat resulteerde in een stukje op mijn
blog (of beter gezegd: een halve roman)

Voorwoord

Het kan me niet schelen dat mensen denken dat ik mijn
onderbroek goed doe, terwijl ik eigenlijk zo onopvallend mogelijk
mijn kleine schaamlippen probeer te krabben.”
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te trekken). Maar vandaag kan het me
niet schelen dat mensen zullen denken
dat ik mijn onderbroek goed doe, terwijl
ik eigenlijk zo onopvallend mogelijk mijn
kleine schaamlippen probeer te krabben.
Alle tampongebruiksters weten waar ik
het over heb.
Het is nu bijna acht jaar geleden dat
ik voor het eerst ongesteld werd. Ik ben
weliswaar ontsnapt aan de allerergste
vorm van menstruatiepijn en PMS, het
soort waarvan je hysterisch moet huilen
of de hele dag moet kotsen, maar voor
de rest herken ik me in het voorbeeld uit
je nachtmerrie. Ik bloed zes dagen en de
eerste twee nachten lek ik altijd door, het
maakt niet uit wat ik gebruik. Ik gebruik
tot de laatste dag supertampons en ver-
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die uitsluitend ging over mijn gedachten
en gevoelens toen ik mijn eigen dikke,
rode bloed zag rondklotsen in het glazen
buisje. Echt heel eng! Maar mij hoor
je niet klagen. Ik heb nog nooit hoeven
overgeven als ik ongesteld ben en dat zie
ik als een uitzonderlijke prestatie van
mezelf.
Ik ben niet altijd iemand geweest die
waar, wanneer en met wie dan ook zonder
enig probleem kon praten over het feit dat
er bloed uit haar vagina stroomt. Vijf jaar
geleden haatte ik ongesteld zijn. Tegenwoordig heb ik er nog steeds een hekel
aan, maar hou ik er wel van om erover te
praten.
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In 2004 zat ik in groep 6 en toen vond de
onderwijsinspectie een kwartier genoeg
om de tienjarige baarmoederbezitsters
van ons land iets te leren over iets wat ze
zo’n vierhonderdvijftig keer in hun leven
zullen meemaken.
‘Dit is een maandverband,’ zei juf
Monica en ze hield een limegroene
verpakking omhoog die leek op een
limegroen, heel plat pakje instant noedels.
‘Over een tijdje zullen jullie voor het eerst
ongesteld worden. Dat betekent dat jullie
kinderen kunnen krijgen. Je verliest dan
bloed daarbeneden. Als je een maandverbandje in je onderbroek doet, komt het
bloed niet op je broek. Zorg dat je er altijd
een bij je hebt, dan ben je erop voorbereid.’ Dat was alles. ‘Zijn er vragen? Hier
hebben jullie een folder waarin je meer
kunt lezen. Hou eens op met dat gegiechel. Nu is het pauze, naar buiten.’
We zaten met twaalf meisjes bij elkaar
in een klaslokaal en begrepen er niet veel
meer van dan dat er over een paar jaar
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bloed uit onze onderkant zou komen
en dat het heel geheimzinnig was. Zo
geheimzinnig dat de jongens het blijkbaar
niet mochten weten, want die zaten in het
lokaal ernaast en moesten een condoom
om een banaan doen. Als tienjarige vroeg
ik me waarschijnlijk wel af waarom we
niet allemaal allebei die dingen konden
leren, maar iets in de combinatie condoom plus banaan zorgde ervoor dat ik
er genoegen mee nam om met de andere
meisjes in een klaslokaal te zitten en onzeker naar dat limegroene pakje noedels te
kijken.
Maar mijn twintigjarige ik voelt zich
heel erg opstandig. De voorlichting over
menstruatie schijnt vandaag de dag nog
steeds min of meer hetzelfde te zijn. Als
ik dat hoor, wil ik op mijn allerhardst
minstens drie keer achter elkaar ‘WHAT
THE FUCK!’ schreeuwen. Dat doe ik niet,
omdat mensen dan zouden denken dat ik
een of ander agressieprobleem heb, wat
ik niet heb (denk ik). Ik begrijp echt niet
welke hersencellen er waren doorgebrand
toen een of andere slimmerik bedacht

Voorwoord

WAT IK OP SCHOOL HEB
G ELEERD
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dat klassen tijdens seksuele voorlichting
moesten worden opgedeeld in jongens
en meisjes. Ik vraag me af wie er vond
dat jongens niets hoeven te weten over
menstruatie.
Waarschijnlijk iemand die vindt dat
menstruatie iets is wat meisjes voor zichzelf moeten houden. Iemand die regelmatig tegen zijn baarmoederbezittende
vriendinnen heeft gezegd dat ze best over
ongesteld zijn mogen praten, maar dat ze
er nou ook weer niet mee te koop hoeven
te lopen. Iemand die vindt dat meisjes
gewoon een paracetamol moeten nemen
en moeten stoppen met zeuren, want zo
erg kan het toch niet zijn? Zo iemand
ongeveer, gok ik.

toevallig door het raam van de klas de juf
de volgende les had zien voorbereiden,
en iets zou gillen als: ‘HALLOOO, we
hebben rekenen na de pauze! REKENEN!
WAAAHHH!!!’ Om vervolgens met een
lachaanval ineen te zakken op het schoolplein. Dat je de klas binnen zou komen,
de tafels van 1 tot en met 12 op het bord
zou zien staan en met een mengeling van
angst en nieuwsgierigheid zou staren naar
3 x 7 = 21 totdat het te gênant werd voor je
prepuberale brein om ermee om te gaan.
Maar rekenen roept dat soort gevoelens
niet op. Dat is jammer, want het zou mijn
rekenlessen zo veel spannender hebben
gemaakt.
Daar zaten we dan, met vuurrode

Voorwoord

Ik vraag me af wie er vond dat jongens niets hoeven te weten
over menstruatie. Waarschijnlijk iemand die vindt dat
menstruatie iets is wat meisjes voor zichzelf moeten houden.”
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Meisjes hoeven blijkbaar ook niet
te weten hoe een condoom werkt. Wat
moeten meisjes met condooms? Het zou
toch ontzettend zonde van de tijd zijn om
jongens én meisjes te leren hoe je ervoor
zorgt dat je geen kinderen krijgt.
Daar zaten we dan, ik en elf andere
tienjarige meisjes met nog niet volledig
ontwikkelde lichamen. We giechelden
als gekken. Ik had geen idee waarom ik
giechelde, maar ik deed het toch, want het
had iets met seks te maken en dan moest
je giechelen alsof je leven ervan afhing.
Soms zou ik willen dat andere vakken,
rekenen bijvoorbeeld, ook zo veel opwinding zouden veroorzaken. Dat iemand in
de pauze zou komen aanrennen, met een
rood aangelopen gezicht omdat hij of zij
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hoofden omdat we werden gedwongen
onze toekomstige, bloedende lichamen
onder ogen te zien. Daar, op dat moment,
kon ik niet besluiten waar ik me het meest
opgelaten over voelde: menstruatie of
condooms? Menstruatie is net als in je
broek plassen, maar dan iedere maand
en met bloed. Condooms zag ik toen als
omhullende maandverbanden voor personen met een penis. Beide = om je dood
te schamen. Als ik nu zou moeten kiezen,
zou ik toch condooms het meest gênant
vinden. Met gemak. Stel je voor dat je met
z’n tienen in een ruimte zit en onder toezicht een condoom om een banaan moet
trekken. Die vreselijke momenten zouden
me voor altijd beschadigen.
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BIJ GEBREK A AN
MENSTRUATIEKENNIS
Zo ging het dus in 2004. De meisjes
van de klas werden in een klaslokaaltje gepropt. De menstruatiebom werd
losgelaten. Geen overlevenden. Nee
hoor, grapje. Maar we vroegen ons wel
allemaal af wat we zojuist in godsnaam
hadden meegemaakt, want niemand
had opgelet tijdens dat vijftien minuten
durende uiterst gênante verhaal over
dat we ‘vrouw werden’ – of waar het
dan ook over ging. Na die ene keer is het
onderwerp op de basisschool nooit meer
ter sprake gekomen. Toen al begreep ik
dat menstruatie niet zo cool is. Tien jaar
oud en giechelig, maar zelfs ik snapte

ongesteld worden, en ik kreeg pas Twitter
toen ik zestien was, dus alles wat ik wist
over menstruatie kwam van school. Ik
was altijd goed op school, ik kon makkelijk leren en ik maakte mijn huiswerk. In
groep 6 heb ik de tafels van 1 tot en met 12
geleerd en A4’tje na A4’tje volgeschreven
over het Zweedse landschap. Maar als juf
Monica ons een onverwacht proefwerk
over ongesteld zijn had gegeven, dan was
ik gaan huilen. Echt. De voorlichting over
menstruatie op school was ongeveer net
zo effectief als de democratie in NoordKorea. De overijverige nerd in mij zou
verontwaardigd hebben gebruld: ‘IT’S
NOT FAIR!’ (want dat hadden we de dag
ervoor bij Engels geleerd), en zou daarna

dat ongesteld zijn iets is om je voor te
schamen en dat je er beter niet over kon
praten. Daarom werd dat het enige waar
ik wel over wílde, maar niet over durfde te
praten. Honderd vragen kwamen in me
op en ik mocht ze nooit stellen: Wanneer
word ik ongesteld? Wat bloedt er daarbinnen? Is juf Monica ook weleens ongesteld?
En mijn moeder? Vast niet. Ze hebben het
er nog nooit over gehad. Ik hoop dat ik
het ook niet word. Het zou mooi zijn als ik
niet hoefde.
Over belangrijke zaken als ethiek en
moraal, politiek en feminisme heb ik
veel geleerd via Twitter. Hoe ik me moet
gedragen heb ik geleerd van mijn ouders.
De rest heb ik op school geleerd. Mijn
ouders hebben nooit met mij gepraat over

Gott-Ongesteld_BOEK.indb 13

snel naar huis zijn gerend om naar The
Simpsons te kijken.
Als jij dit nu leest, en je bent geboren in
de jaren 2000, denk je natuurlijk: als ik zo
veel vragen had, dan kon ik die gewoon
googelen. Mijn moeder zou het daar niet
mee eens zijn. Ik klaagde een keer dat
mijn geschiedenisproefwerk me geen reet
kon schelen: ‘Als ik ooit iets moet weten
over de Franse Revolutie, kan ik dat toch
googelen!’ Mijn moeder antwoordde toen
dat Google niet het antwoord op alles is.
Die dag viel ze van haar voetstuk. Maar
eerlijk gezegd weet ik ook niet zo zeker of
googelen zo’n geschikte methode is voor
zesdegroepers – op de computer in de klas
stond ‘piemel’ nog steeds bovenaan bij de
zoekopdrachten naar afbeeldingen.

Voorwoord

Tien jaar oud en giechelig, maar zelfs ik snapte dat ongesteld
zijn iets is om je voor te schamen en dat je er beter niet over
kon praten.”
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Later in de brugklas mochten we
onverwacht weer een blik werpen in de
geheime Narnia-kast. Dit keer vermomd
als biologieles. Er werd verteld over de
chromosomen XX en XY, en dat een eicel
moet worden bevrucht door een zaadcel
en dat de eicel, als hij niet wordt bevrucht,
wordt afgestoten en het lichaam van de
vrouw verlaat. Op dat punt kreeg iemand
uit de klas een geniale inval en riep: ‘Is
dat dan ongesteld of zo?’ waarop de helft
van de klas in een hormonale lachstuip
uitbarstte. De lerares haalde haar schouders op en zei een beetje verlegen: ‘Ja, dat
wordt een menstruatie.’
Maar dat was een half jaar nadat ik
voor het eerst ongesteld was geworden.

de helft van de wereldbevolking mee
te maken heeft. Na zeven jaar. Vijfentachtig menstruatiecycli. Negen min of
meer grappige YouTube-filmpjes die ik
heb gemaakt op verzoek van ongeruste
tieners die zich bezorgd afvroegen of hun
menstruatie normaal is of dat ze zullen
doodgaan aan onzichtbare ziekten in
hun binnenste, en die mij beschouwen als
iemand aan wie ze alles durven te vragen.
Nu weet ik eindelijk wat de oorzaak is van
dat maandelijkse gevoel dat iemand mijn
baarmoeder een nippletwist geeft.
Het eerste wat ik voelde was fascinatie.
Ik kreeg een onweerstaanbare behoefte
om iedereen te vertellen wat menstruatiepijn eigenlijk is, zodat iedereen dezelfde

Nu weet ik wat menstruatiepijn is. Nu pas. Na twee
verplichte kwartiertjes op school over een onderwerp waar de
helft van de wereldbevolking mee te maken heeft.”

Voorwoord

Toen begreep ik al waarom ik zes dagen
per maand bloed verloor uit the vajayjay.
De folder uit groep 6 viel inmiddels bijna
uit elkaar door het vele lezen. Ik begreep
precies wat menstruatie was. Maandverband kende geen geheimen meer voor
mij en hoewel ik nog nooit een tampon
had durven gebruiken, wist ik dat ze in
verschillende maten bestonden en dat ik
moest oppassen voor de tamponziekte.
Menstruatie was een makkie. Tenminste,
het puur biologische deel ervan.
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HET DUURT EVEN
Op het moment dat ik dit schrijf, ben ik
twintig. Nu weet ik wat menstruatiepijn
is. Nu pas. Na twee verplichte kwartiertjes op school over een onderwerp waar

Gott-Ongesteld_BOEK.indb 14

verbazing kon voelen als ik. (En omdat ik
een beetje een betweter ben.) Mijn tweede
gevoel was dat ik in de steek was gelaten.
Ik voelde me in de steek gelaten door mijn
school, in de steek gelaten door internet, in de steek gelaten door het leven.
Waarom was menstruatiepijnkunde geen
onderdeel van dat kwartier in groep 6,
toen wij als tienjarige meisjes voor het
eerst kennismaakten met ongesteld zijn?
Waarom leerden we niet dat de meesten
van ons maandelijks heel erge buikpijn
zouden krijgen en wat we moesten doen
om dat te verminderen? En dan heb ik
het nog niet eens over de week vóór de
menstruatie, waarin velen van ons zich
angstig, boos of verdrietig voelen zonder
dat ze kunnen uitleggen waarom. Wie
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heeft besloten dat dat geen deel zou uitmaken van de les? Waarom was ongesteld
zijn, met de bijbehorende schaamte, iets
wat we helemaal zelf moesten ontdekken
en waar we helemaal alleen een oplossing
voor moesten zoeken?
Die vragen vormen de reden dat ik achter mijn computer ben gaan zitten om te
schrijven in plaats van YouTube-filmpjes
te kijken en door Twitter te scrollen. Ja,
ik heb zelfs mijn uitgedroogde onderkant
getrotseerd en een spijkerbroek aangetrokken. Het is een opoffering, maar
iemand moet het doen. Ik doe het voor
jullie.
Ik heb een passie gekregen voor het
onderwerp menstruatie. Het feit dat de

verzamelde menstruatiekennis van alle
baarmoederbezitsters onder de vijftien
in een eierdopje past, maakt mij droevig,
boos en heel erg ontevreden. Ik vind het
superbelangrijk om thuis in bed te liggen
en YouTube-filmpjes te kijken, maar ik
vind menstruatie net zo belangrijk en
daarom heb ik ervoor gekozen om YouTube even met rust te laten. Alsjeblieft: in
dit boek vind je alles wat je ooit over dit
onderwerp moet weten.
Ongesteld zijn dus. Alles wat je ooit
over YouTube-filmpjes moet weten wordt
het onderwerp van mijn volgende boek.

Waarom was ongesteld zijn, met de bijbehorende schaamte,
iets wat we helemaal zelf moesten ontdekken en waar we
helemaal alleen een oplossing voor moesten zoeken?”
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Mijn eerste menstruatie en
tips & tricks voor beginners.
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