c
Woorden die je voor een zelfstandig
naamwoord zet. De, het en een zijn
lidwoorden.
Het goede antwoord is c.
De piemel wordt ook wel het lid van een man genoemd.
Toch zijn lidwoorden geen woorden voor het mannelijke of
vrouwelijke geslachtsdeel. Het zijn woorden die je voor een
zelfstandig naamwoord zet. In Nederland zijn dat de woorden
‘de’, ‘het’ en ‘een’: een penis wordt ook wel de piemel of het
lid van een man genoemd. In Zweden zetten ze de lidwoorden ‘de’ en ‘het’ niet voor het woord waar ze bij horen, maar
plakken ze ze vast aan de achterkant ervan: tegen piemel zeggen ze snopp, maar als ze het hebben over dé piemel wordt
het snoppen. Over hoe Zweedse kinderen de vagina noemen
lees je verderop in dit boek meer.

Als je wilt praten over geslachtsdelen kun je het beestje maar het
beste gewoon bij de naam noemen.
Maar bij welke naam? Er is zoveel
keuze!
Artsen en wetenschappers hebben
het over vagina’s en penissen.
Dat klinkt keurig, maar wel een
beetje saai.
Wat zijn lidwoorden?

a
Woorden waarmee je de penis
bedoelt. Piemel, piel, pik, lul en
pielemuis zijn lidwoorden.

b
Woorden waarmee je de vagina
bedoelt. Doos, poes, pruim, mossel
en muis zijn lidwoorden.

De penis

Wat zijn testikels?

Laten we het eerst over het woord
penis hebben. Kleine kinderen
zeggen piemel. Pubers vinden dat
woord veel te kinderachtig en
bedenken andere namen: joystick of
genotsknots, soepstengel of spuitfluit, Alfred Jodocus Kwak of Willy
Wortel, en ga zo maar door.
Tot ze volwassen zijn en zelf kinderen krijgen. Dan komen ze erachter
dat die grappige namen van toen
misschien toch niet zo geschikt zijn
om aan hun eigen kinderen te leren.
En dan gaan ze weer gewoon piemel
zeggen als ze penis bedoelen.

a
Delen van het mannelijke geslachtsorgaan, met een gewoon woord
teelballen, zaadballen of kortweg
ballen genoemd.

c
Teststaafjes waarmee je kunt zien
of je zwanger bent. Je kunt ze kopen
bij de drogist en in de apotheek.

Het goede antwoord is a.
Het geslachtsorgaan van een jongen of een man bestaat uit meer
dan alleen een piemel. Er hangt ook een zak met twee ballen
onder. Testikels is de wetenschappelijke term voor die ballen. Ze
worden ook wel teelballen of zaadballen genoemd. Testeikels bestaan niet (in elk geval niet onder die naam), en zo’n staafje waarmee je kunt zien of je zwanger bent heet een zwangerschapstest.

b
Mensen die meedoen aan een
wetenschappelijk onderzoek, maar
die er – per ongeluk of expres –
niets van bakken. Het oorspronkelijke woord is testeikels.

De vagina

Wat zijn eierstokken?

Een gewoon woord vinden voor vagina is lastiger. Kut klinkt misschien
best goed, maar het wordt ook als
scheldwoord gebruikt, en dat is jammer. Spleetje klopt niet, want een
vagina is veel meer dan een spleetje
in de onderkant van een meisjeslijf.
Doos klopt ook niet. Een doos is
interessant om iets in te doen, en
een vagina is ook interessant zonder
iets erin. En voorbips? Dat klinkt pas
echt raar!
Pubers hebben geen moeite met het
bedenken van namen voor de vagina: poes of muis, oester of mossel,
genotsgleuf of brievenbus. Maar als
ze groot zijn en zelf kinderen krijgen
begint het zoeken naar een geschikte naam weer van voorbips af aan.

a
Vrouwelijke vruchtbaarheidssymbolen bij de Maya’s, vergelijkbaar met
totempalen.

c
Delen van het geslachtsorgaan
van een vrouw waarin haar eitjes
bewaard worden. Ze zitten in haar
buik, links en rechts van de baarmoeder.

Het goede antwoord is c.
Kippen zitten als ze slapen wel op stokken, maar niet op
eierstokken. Ze leggen ook niet in hun slaap. En een van
de vruchtbaarheidssymbolen van de Maya’s is de maiskolf,
niet de eierstok. Eierstokken zijn delen van het vrouwelijke
geslachtsorgaan die in de buik zitten. Elke vrouw heeft in haar
buik twee eierstokken, aan elke kant van haar baarmoeder
een. Daarin zitten heel veel eitjes. Als een van die eitjes wordt
bevrucht raakt de vrouw zwanger.

b
Stokken met bakken stro eronder
waarop kippen zitten te slapen. Als
ze in hun slaap een ei leggen valt het
in het stro.

Snopp en snippa
Het zou handig zijn als er voor vagina een woord bestond dat net zo
lekker klonk als piemel en dat door
iedereen – jong en oud – gebruikt
werd.
Dat vonden ze een tijdje geleden
in Zweden ook. In het Zweeds
bestond wel een leuk woord voor
penis, maar niet voor vagina. Tot
Anna, een jonge vrouw die zwanger
was, zich afvroeg welk woord voor
vagina ze haar kind zou leren. Ze
kwam er niet uit en ging op zoek. Ze
vond een geschikt woord en besloot
te proberen alle Zweden zover te
krijgen dat ze dat gingen gebruiken.
En het is haar nog gelukt ook!
In Zweden noemen kinderen de
penis snoppen. Als naam voor de vagina koos Anna snippan. Ze had een
paar vriendinnen die dat woord al
gebruikten als ze het over hun vagina en die van hun dochters hadden,
en ze vond het een geschikt woord.
Om uit te proberen hoe het klonk
ging ze het heel vaak zeggen: op de
fiets, onder de douche, tijdens het
boodschappen doen én voor de
spiegel. Ze probeerde ook uit hoe
het klonk als je er snoppen voor of
achter zette: snoppen en snippan,
snippan en snoppen. Dat klinkt leuk,
vond ze, heel leuk zelfs!

Vervolgens ging Anna op bezoek
bij vijftig scholen in haar eigen stad
Malmö, om het woord uit te proberen met kinderen. Ook de kinderen
vonden snippan een leuk woord,
en Anna schreef een brief aan de
regering om te vragen of ze ervoor
konden zorgen dat het woord op
alle scholen in heel Zweden gebruikt
ging worden. De regering vond dat
een goed idee en ook de juffen en
meesters waren het er mee eens.
Om de kinderen op school snel aan
het nieuwe woord te laten wennen
had Anna een goeie tip. Ze stelde
voor dat alle juffen en meesters
een briefje op de deur van hun klas

plakten waarop stond: Heb je vandaag
al een keer snippan gezegd?
Al snel was het op Zweedse scholen
de gewoonste zaak van de wereld
om het woord snippan te gebruiken
als je het over het geslachtsdeel
van een meisje had. De regering liet
zelfs een tekenfilmpje met een liedje
maken over Snippan en Snoppen. Dat
filmpje is heel bekend geworden en
het wordt nog steeds vaak bekeken.
Je ziet een parmantige penis en een
vrolijke vagina samen over het scherm
dansen, terwijl je het liedje hoort.
Er is ook een Engelse versie van het
filmpje met het liedje. Daarin heet de
penis Willy en de vagina Twinkle.

Oproep
Doe mee aan de Miss Vagina Verkiezing,
op zeventien december, in Cadzand.
Om tien uur, op het naturistenstrand.
Pas op voor blaasontsteking en bevriezing
wanneer je straks je onderlijf ontbloot.
De kans op vorst is in december groot.
Draag dus een jas, een muts en rubberlaarzen
(dan treft de jury achteraf geen blaam),
en op je buik een bordje met je naam.
Die bordjes zijn belangrijk, dus bewaar ze.
Het bordje van de winnaar wordt – verguld
en ingelijst – door Máxima onthuld.
De trotse winnares komt onherkenbaar in de krant.
Doe gratis mee en wordt Miss Vagina van Nederland!

En de winnaar is… Miss Poenie uit
Suriname
Uit het juryrapport:
“Het was geen gemakkelijke keuze,
al vielen sommige Missen meteen
af: Fotze vonden we een beetje
onsmakelijk klinken en Fitte nogal
vitterig. Kusipää leek ons wel wat,
maar hoe moest je die twee a’s met
puntjes precies uitspreken? Van
de Miss uit Zuid-Korea konden we
geen chocola maken en uiteindelijk
kozen we unaniem voor Miss Poenie
uit Suriname. Poenie klinkt leuk en
het past goed bij piemel: poenie en
piemel, piemel en poenie, prachtig!”

Uit de toespraak van Máxima:
“Ik ben heel blij met deze winnaar,
al had ik natuurlijk stiekem gehoopt
dat het Coño zou worden. Maar
poenie is ook een mooi woord. Wij
hebben het thuis allemaal uitgeprobeerd, net als Anna in Zweden heeft
gedaan met het woord snippan.
Onder de douche, aan het ontbijt,
in de wandelgangen van het paleis
en in de spiegelzaal. We hebben ook
meteen briefjes op de kamerdeuren
van de meisjes laten prikken met
‘Heb je vandaag al een keer poenie
gezegd?’ Ze deden er eerst een
beetje giechelig over, maar inmiddels weten ze niet beter meer. (…)
Aangezien Miss Poenie uit Suriname
de Nederlandse Miss Vagina Verkiezing gewonnen heeft, wil ik – mede
namens mijn man en dochters –
iedereen vragen alle andere kutwoorden te schrappen en voortaan
het woord poenie te gebruiken als u
het hebt over de vagina. Dank u.”
Mooi gesproken, Máxima, wij zullen
in de rest van dit boek het goede
voorbeeld geven.

Het enige echte Nederlandstalige Poenie en Piemel-lied
Noem mij geen Wout,
en ook geen Wim.
Noem mij geen Paul,
en ook geen Pim.
Geen Baba en geen Benny,
en geen Kevin, en geen Kenny.
Geen Knuppel, en geen Knul,
en al helemaal geen Lul!

Noem mij geen Trees,
en ook geen Truus.
Noem mij geen Sanne,
Saar of Suus.
Geen Farah en geen Fiene,
en geen Jet, en geen Yasmine.
Geen Ronja, en geen Ruth,
en al helemaal geen Kut!

Noem mij geen Dylan, Daan of Dick.
Noem mij geen Piel of Paal of Pik.
Geen Zwieper en geen Zwengel,
en geen Snikkel, en geen Stengel,
geen Fluit of Lange Jan,
en vooral geen Pieleman!

Noem mij geen Laila,
Lies of Loes,
noem mij geen Perzik,
Pruim of Poes,
Geen Sneetje en geen Schede,
en geen Gaatje daar beneden.
Geen Friemel, geen Framboos,
en al helemaal geen Doos!

Ik heb wel honderd namen,
ja dat weet ik.
Maar noem me liever Piemel,
want zo heet ik.
Geen Knoert, geen Ploert,
geen Pak ’m beet,
geen Pielemuis, geen Winterpeen,
ik heet:
Piemel, Piemel,
Piemel, Piemel,
Piemel, Piemel,
Piemel, aangenaam!

Ik heb wel honderd namen,
ja dat weet ik.
Maar noem me liever Poenie,
want zo heet ik.
Geen Foef, geen Frut,
en ook geen Spleet,
geen Voorbips en geen Koffieboon,
ik heet:
Poenie, Poenie,
Poenie, Poenie,
Poenie, Poenie,
Poenie, aangenaam!

Wil je dit lied horen? Scan de qr-code

