
Seks 
is niks geks.
Ben je gek, seks is fijn.
Als seks niet bestond,
zou jij er niet zijn...

Fragment uit Seks is niks geks, Bette Westera, Uitgeverij Samsara, 2021. Dit 
fragment mag uitsluitend voor educatieve doeleinden worden gebruikt en mag niet 
verder worden verspreid. 



Als je wilt praten over geslachts-
delen 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.



De penis

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 spuit-
fluit, Alfred Jodocus Kwak of Willy 
Wortel, en ga zo maar door.
Tot ze volwassen zijn en zelf kinde-
ren 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.



De vagina

Een gewoon woord vinden voor va-
gina is lastiger. Kut klinkt misschien 
best goed, maar het wordt ook als 
scheldwoord gebruikt, en dat is jam-
mer. 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 vagi-
na: poes of muis, oester of mossel, 
genotsgleuf of brievenbus. Maar als 
ze groot zijn en zelf kinderen krijgen 
begint het zoeken naar een geschik-
te naam weer van voorbips af aan.



Vervolgens ging Anna op bezoek 
bij vijftig scholen in haar eigen stad 
Malmö, om het woord uit te probe-
ren 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 

Snopp en snippa

Het zou handig zijn als er voor va-
gina 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 va-
gina koos Anna snippan.  Ze had een 
paar vriendinnen die dat woord al 
gebruikten als ze het over hun vagi-
na 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!



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!





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 uitgepro-
beerd, 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 inmid-
dels weten ze niet beter meer. (…) 
Aangezien Miss Poenie uit Suriname 
de Nederlandse Miss Vagina Verkie-
zing gewonnen heeft, wil ik – mede 
namens mijn man en dochters –  
iedereen vragen alle andere kut-
woorden 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.

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!” 

 



Waar het woord poenie precies 
vandaan komt is niet helemaal 
duidelijk. Waarschijnlijk is het een 
afkorting van het Surinaamse woord 
poenani, dat vagina betekent. Dat 
woord is naar Suriname overge-
waaid uit Hawaï. Het woord pua 
betekent daar bloem, en nani wil 
zeggen hemels. Een poenani – afge-
kort poenie – is dus niets minder 
dan een hemelse bloem.
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