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Hoe schelden we?

Een scheldwoord moet een grote agressieve kracht bezitten, zowel

uiterlijk als innnerlijk. Wat de buitenkant betreft: het Nederlands kent

een ongelooflijk aantal scheldwoorden dat met een krachtige klank

begint, met een ‘k’, ‘s’ of ‘t’. Die kun je zo lekker venijnig uitspreken,

zoals in klootzak, kreng, smiecht, slet, schoft, teringlijer, tandeloze kikker.

We hebben kennelijk bij het schelden ook de neiging om onze poëtische

potentie te tonen. Veel van de scheldwoorden hebben een zogenaamde

allitteratie (gelijkheid van een beginklank, vooral van een medeklinker),

een procédé dat in de dichtkunst vaak wordt gehanteerd: kloteklapper,

krotekoker, koeiekut, kut met klapdeuren, kikkerkop, (rooie) dakduif.

Ook de assonantie of binnenrijm komt zowel in de poëzie als in het

schelden veelvuldig voor: etterletter, klootpoot en de hierna genoemde

varianten van stoephoer. 

Maar ook het innerlijk is belangrijk. De beste scheldwoorden zijn die

woorden waarin een taboe besloten ligt. Want door dat taboekarakter

wordt de hevigheid van het scheldwoord nog versterkt: je scheldt al

iemand uit – wat erg is –, maar je doet dit ook nog met woorden voor

zaken waarover je eigenlijk niet moet praten.

Welke taboewoorden gebruiken we om scheldwoorden te vormen?

Allereerst is er natuurlijk het taboe van de seksualiteit. Het aantal

scheldwoorden dat gebaseerd is op de namen van geslachtsdelen is

(vooral door de ‘uitbreidingen’ en de ‘versieringen’, zie hierna) schier

eindeloos: kloot, klootzak, lul, kut, kut met wielen, kut met vingers,

eikel, gratekut, van Kuttenstein. Tot de grootste taboes binnen die

seksualiteit behoren de homoseksualiteit en de incest met de moeder.

Het is opvallend dat in Nederland dit schelden met het taboe homo-

seksualiteit vrij weinig voorkomt, net zo min als het schelden met het

taboe ‘zedeloze moeder’. 

Voor het eerste moeten we vooral in de Angelsaksische landen zijn.

Daar is een van de meest gangbare bedreigingen – en bedreigingen

zijn zeer nauw verwant aan het schelden – fuck you en dat is de

verkorte vorm van I fuck you of I fuck you in the ass. Ook het gebaar

dat we tegenwoordig kennen als het vingertje (de middelvinger

omhooggestoken, de rest gekromd) heeft waarschijnlijk zijn oorsprong

in de homoseksualiteit. De Egyptische god Min spreekt over haar

vijanden een vloek uit, onder begeleiding van de digitus impudatus,

het schaamteloze vingertje. Die vijand krijgt vervolgens een kind uit
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zijn eigen voorhoofd, wat op voorafgaande homoseksuele handelingen

zou wijzen.

In Spaanssprekende landen zijn de scheldwoorden die verwijzen naar

het losbandige gedrag van de moeder de ergste die denkbaar zijn: hijo

de puta bijvoorbeeld, ‘hoerenzoon’ dus. De moeder is een heilige,

staat op een voetstuk en haar voor hoer uitmaken is een gruwelijke

belediging, voor de aangesprokene, maar meer nog voor de moeder.

Nog erger wordt het als er twee taboes worden verenigd in het invectief:

de zedeloze moeder en het faecaliën-taboe zoals in la puta mierde que

te parió, ‘die stronthoer die jou baarde’. We zien deze ‘moedervloek’

ook terug in het Amerikaanse son of a bitch en in minder mate ook in

basterd; de moeder is dan weliswaar geen hoer, maar ze heeft toch wel

met menig man geslapen. Het hoerendom en de promiscuïteit van de

moeder worden nog verenigd in het prachtige son of a bitch of a

basterd.

In het Nederlands zijn hoerenzoon en moederneuker die beide in deze

taboecategorie thuishoren niet erg populair, in tegenstelling tot het op

voetbalvelden frequent te horen hoerenjong voor de scheidsrechter.

Een krachtig taboe rust ook op ziekte en dood en in Nederland wordt

zeer veel gescholden met ziekten en ziekelijke uitwassen en uitschei-

dingen, iets minder met de dood: pestvent, takkewijf (‘takke’ is de ver-

bastering van attaque), pokkejong, tyfushond, klerevent (‘klere’ is de

verbastering van colere), etterbak, galbak, kadaver, kreng (Fr. carongne,

‘lijk’) puistenkop, waterhoofd. Deze disease curses komen in het

Amerikaans/Engels zelden voor, hoewel er de laatste tijd een kleine

opleving te zien is en wel in een zeer gecultiveerde omgeving: in

medische kringen komen verwensingen voor van het type may you get

gynecomastia. Gynecomastia is een bijzonder pijnlijke vergroting van

de borsten.

Hoe sterk ziekten aanleiding geven tot het vormen van scheldwoorden

blijkt uit het feit dat de ziekte aids nog maar net algemeen bekend was

geworden of onze taal kende al het scheldwoord aidslijer.

Een andere bron voor het vormen van scheldwoorden zijn de fecaliën:

stronthommel, stuk stront, drol, labbekak, zeikstraal, zeikneus, punaise-

pisser. Ook uit de niet-taboesector stammen vele scheldwoorden. Uit

de fauna kennen we adder, hondenlul, teef, eend, ezel, hengst, garnaal,

aasgier, snotaap, Jan hen, mierenneuker (seksualiteit+fauna). De flora

levert eikel, achterlijke gladiool, druif, eigenheimer, rare snijboon, heilig

boontje, uitgeknepen citroen. In veel scheldwoorden komt een eigen-
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naam voor: Jan lul, lulhannes, achterlijke Trien, tante Truus, tietjan-

berelul, mafkees, Kutje de Bruin, zeurpiet, kenau, nieuwsgierig aagje.

De structuur van het scheldwoord

Als een scheldwoord vaak gebruikt wordt, verliest het zijn kracht: het

taboe is, door de gebruiksfrequentie, geen taboe meer. De creatieve

taalgebruiker heeft daar iets op gevonden. Hij blaast het uitgebluste

scheldwoord op vier verschillende manieren nieuw leven in door de

toevoeging, de uitbreiding, varianten en versiering.

De toevoeging is de minst creatieve manier om het scheldwoord zijn

verloren agressiviteit terug te geven: je zet er gewoon ‘gore’, ‘vieze’ of

‘vuile’ voor (vuile etterbak, gore trut, vieze luizebol) en het krijgt weer

iets van zijn oude sterkte terug. Sommige toevoegingen zijn samen

met het zelfstandig naamwoord een eenheid geworden: achterlijke

gladiool, slappe zak.

De uitbreiding is de creatievere manier van scheldwoordvernieuwing:

een versleten scheldwoord als kloot wordt uitgebreid tot kloothommel,

klootspiraal en klootviool; tor wordt uitgebreid tot torrebak en etter tot

etterbak. Vaak lijkt de keuze van de uitbreiding op volstrekt willekeurige

wijze gemaakt te zijn: waarom ‘hommel’, waarom ‘spiraal’? Soms is de

keuze ook bewust gemaakt: etterbak veronderstelt veel etter en dat

verhoogt de kracht van dit scheldwoord.

Heel interessant is het woord tietjanberelul, waar bewust gebruik is

gemaakt van bepaalde uitbreidingen. We zullen waarschijnlijk moeten

uitgaan van de grondvorm ‘lul’. Dit woord ondergaat drie uitbreidingen

die stammen uit drie verschillende scheldsectoren: seksualiteit (tiet) +

naam (Jan) + dier (beer). Volmaakter kan het bijna niet.

Naast het woord etter (verachtelijke klier van een vent of vrouw)

bestaat ook de etterbak. Dit is een vorm van bewuste uitbreiding,

zoals ik hiervoor vaststelde. Vervolgens werd etterbak weer wat als 

te zwak ervaren en gaat men variëren: etterbuil, etterbult, etterkop,

etterletter, etterlijer, etternek, etterpuist, etterstraal, etterzak.

Doordat we in het Nederlands veel met ziekten schelden, zijn er vrij

veel invectieven die op -lijer eindigen: klerelijer, tyfuslijer, teringlijer.

Met dit achtervoegsel -lijer worden heel veel varianten gemaakt met

woorden die geen ziekte aanduiden en waaraan je dus eigenlijk niet

kunt lijden: etterlijer, klotelijer, kutlijer, slijmlijer.



52 Justitiële verkenningen, jrg. 29, nr. 3 2003

Een mooi voorbeeld van een serie varianten zien we bij de stoephoer,

dat zelf al weer een uitbreiding is van hoer en wel een volgens een

bepaald principe, namelijk dat van het binnenrijm of assonantie (zie

hierboven). Stoephoer heeft de structuur plaats + hoer. Op basis van

deze structuur plus het principe van de assonantie ontstaat een reeks

varianten: greppeldel, flatslet, poldersnol, kelderdel. En zonder de asso-

nantie variétéhoer en met assonantie, maar zonder plaatsaanduiding

jarreteldel.

Zogenaamde ornate forms of the standard insult worden wel als de

hoogste vorm van een nieuw leven inblazende versterking van een

versleten scheldwoord gezien. Wat houdt zo’n ornate form of versiering

in? Je kunt iemand uitmaken voor kloot, maar dat is een beetje saai en

afgezaagd. Dus ga je versieren: kloot met vingers. In veel talen komt dit

soort versieringen voor. Een volksstam uit Centraal Ghana, de Bono,

kennen vrijwel geen ‘kale’ scheldwoorden: ze versieren meteen. In plaats

van vuile stronthoop zeggen ze tegen iemand die een onaangename

geur verspreidt: je oksels stinken als het binnenste van een hoerenkut.

Het lijkt vrijwel onvoorstelbaar dat er in ons taalgebied mensen zijn

die op deze manier schelden. Toch kennen ook wij deze buitengewoon

ontwikkelde manier van versieren. Van het woord hoer is door middel

van binnenrijm stoephoer gevormd. Ook dat verloor zijn kracht.

Daarom gaat men zinspelen op de moeilijke bevalling waarbij de

stoephoer het leven zag. En zo krijgen we het bewonderenswaardige

overdwars uit de baarmoeder gerukte stoephoer, met als varianten:

links uit de baarmoeder geaborteerde stoephoer, rechts uit de baarmoe-

der gestoten stoephoer, enzovoort.

Ook in de Spaanssprekende gebieden wordt er inventief versierd. Ik

noemde al het kale scheldwoord hijo de puta, ‘hoerenzoon’. Het is in

die landen een van de meest voorkomende beledigingen, bijna even

frequent gebruikt als la puta que te parió, de hoer die jou baarde. Er

ontstaat vervolgens een scheldwoord met een uiterst grote kracht

door beide samen te voegen: hijo de puta que te parió. En het kan nog

intenser door steeds maar meer te versieren la reputisima madre que

te recontra mil parió. Vrij vertaald is dat de moeder die jou baarde is

twee maal tweeduizend maal een echte hoer (putisima is de superlatief

van puta, en re- versterkt dat nog eens).

Heel onschuldig, vergeleken bij deze versieringen, zijn het bijna lief-

lijke Kutje de Bruin, waarbij de versiering berust op de samenvoeging

van seksualiteit en eigennaam en het aloude lulletje rozenwater

(seksualiteit + nonsenswoord). Als vrouwelijke variant van dit lulletje
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rozenwater treffen we aan tepeltje taptemelk waar drie elementen die

een goed scheldwoord maken bij elkaar komen: beginrijm + versiering

+ variant.
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