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Woord vooraf bij de eerste druk

Een van de innemendste twintigste-eeuwse sprookjes die ik ken, is De Vloek van
Godfried Bomans. Dat sprookje begint aldus:
Er wandelde eens een kapelaan door de stad, in hemelse gedachten verzonken.
Bij een hoek van een straat gekomen, liep hij een Italiaanse schoorsteenveger
tegen het lijf. Samen rolden zij over de grond. De schoorsteenveger balde zijn
vuist tegen de priester, stiet een geweldige vloek uit, krabbelde overeind en
vervolgde zijn weg.
In de "geweldige vloek" die de schoorsteenveger uitstiet, zit voor mij de fascinatie van
dit sprookje. Bomans laat ons gissen naar de ware aard van de vloek. Is er sprake van
het bekende, vaak ritmische lettergeknetter dat bedoeld is om zichzelf emotioneel te
ontladen of gaat het om een expressie die gaten boort in een geluidsmuur om
vervolgens een sonisch bombardement uit te storten over een persoon? Gaat het om
een vloek of om een vervloeking? Het sprookje geeft geen absolute zekerheid.
In talloze culturen is vloeken fascinerend in zijn bonte verscheidenheid en poëtische
creativiteit, terwijl het tegelijkertijd choquerend is in zijn lelijkheid en wreedheid
(Montagu 1967). Hoewel historisch onderzoek naar vloeken meer vragen schijnt uit
te lokken dan bevredigende antwoorden op te leveren (Hughes 1991: 3), kan men zich
licht voorstellen, dat men desondanks voor het Nederlands zou willen weten of de
wijze waarop er gevloekt is in alle tijden identiek was. Wellicht zou men ook willen
weten of de gebruikte vormen constant zijn gebleven, of het vloeken in bepaalde
periodes ernstiger genomen wordt dan in andere en wat er geconcludeerd kan worden
uit eventuele veranderingen die zich in eeuwen voltrokken. Op deze vragen wil ik
ingaan, en ook op vragen als 'wie vloeken er' en 'waar vloekt men thans het meest' heb
ik in dit boek geprobeerd een antwoord te geven. Ik heb mij daarbij beperkt tot de
ontwikkeling van eed- en vloekformules in de Middeleeuwen; ik heb getracht de invloed
van Reformatie en Renaissance op functie en betekenisontwikkeling daarvan te schetsen;
en ik heb ten slotte een poging gewaagd de vloekfamilie in onze dagen te beschrijven.
Natuurlijk heb ik proberen te onderscheiden tussen vloeken en vervloeken.
Naast aandacht voor allerlei maatschappelijke aspecten van vloeken en verwensen,
komt ook het geraffineerde vlechtwerk van de regionale verspreiding van een aantal
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varianten aan bod. Ten slotte volgt in een afzonderlijk hoofdstuk een beschrijving van
alle formules (vloek- en eedformules) die ik uit heden en verleden heb verzameld.
Aanspraak op volledigheid maakt die lijst niet. Wel is het zo, dat ik bijna alles wat mij
door zegslieden werd aangereikt, heb opgenomen. De grote onbekende blijft in zo'n
beschrijving natuurlijk ons verleden. Wij zijn daarvoor in sterke mate aangewezen op
lexicale beschrijvingen van dat verleden. Maar om vloeken en verwensingen in
woordenboeken te vinden, moet men eerst die vloeken kennen. Die ongeschreven
wet gold tot voor kort! Eind 1995 verscheen het Woordenboek der Nederlandsche Taal
op cd-rom. Vanaf dat moment was het ook mogelijk om via zoekwoorden als
blasfemie, vloek, bastaardvloek, verwensing e.d. trefwoorden te vinden die een definitie
hebben waarin die zoekwoorden voorkomen. Dit heeft het inventariseren van historische vloeken en vervloekingen een superieure dienst bewezen, zoals op bijna elke
bladzijde van ons lexicon blijkt.
Geïnspireerd door het werk van Geoffrey Hughes schreef ik in 1992 een opstel
Veranderingen in de lexicale onderwereld van het Nederlands: vloeken voor de Nijmeegse hoogleraar Jan van Bakel, die mij in het begin van de jaren zestig introduceerde in
de geheimen van het Gotisch en met wie ik in de jaren zeventig samenwerkte in de
staatsexamencommissie voor de MOB-akte Nederlands. Dat opstel, hier in herbewerkte vorm als hoofdstuk 11 afgedrukt, werd de directe aanleiding tot deze studie.
De auteur van een boek over vloeken is "een soort intellectuele zure regen: hij tast
iedereen en alles in zijn omgeving aan" (A. Dunnink, passim). Velen hebben moeten
lijden onder de totstandkoming van dit boek. Velen ben ik dank verschuldigd voor
hun compassie en voor hun belangeloze hulp. In alfabetische volgorde noem ik:
Marjan Aarnoutse, Jan Berns (Meertens-Instituut, Amsterdam), Bond tegen het
Vloeken, cursisten Nutsacademie Rotterdam, Karina van Dalen (INL), District Leiden
KNLTB, Rufus Gouws (Stellenbosch), Toon Hagen (Nijmeegse Centrale voor Dialecten Naamkunde), Hellen Kabel (NCRV), Jeanne Keur (Muntendam), Lies Klumper
(Leiden), Ed Landman (Breda), Jaap van Marie (Meertens-Instituut, Amsterdam),
Fons Moerdijk (INL), Marijke Mooijaart (INL), Sibylla Oomen (Deurne), Evelien
Oude Essink Nijhuis (VHeerenberg), Paul Oude Essink Nijhuis (Raalte), Jan Pannekeet (Alkmaar), Willy Pijnenburg (INL), Rotaryclub Leiden-Oost, Ewoud Sanders
(Heemstede), Ariane van Santen (Leiden), Matthijs van Sterkenburg (Leiden), Johan
Taeldeman (Gent), Rob Tempelaars (INL), Piet Vos (Nijmegen), Sera De Vriendt
(Brussel), Karin van Weerlee (INL) en de honderden zegslieden van het P.J. MeertensInstituut, de Nijmeegse Centrale voor Dialect- en Naamkunde, Sdu Uitgevers, de
Vereniging Oud Leiden en de deelnemers aan de Leidse Letterendag van 24 februari
1996. Waar ik altijd bereid was om in zeven sloten tegelijk te lopen, drukten zij mij
met de neus op de feiten en waren zij mij ter wille.
Leiden, maart 1997
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Woord vooraf bij de tweede druk

Er bestaat een oud spreekwoord dat zegt, dat Spaans de taal is voor verliefden, Italiaans
voor zangers, Frans voor diplomaten, Duits voor paarden en Engels voor ganzen.
Sinds het verschijnen van de eerste druk van Vloeken en sinds twee nieuwe vragenlijsten, uitgezet in het gehele taalgebied, lijkt het erop dat geciteerd spreekwoord
aangevuld moet worden met: en het Nederlands voor verwensingen.
De hier voorliggende nieuwe druk is totaal herzien en uitgebreid. Niet alleen in het
lexicon, maar ook in de hoofdstukken i, in, iv en vi. Dat alles was mogelijk door de
vele reacties die de eerste druk ten deel vielen en door de inspanningen van vele
vrijwilligers van wie ik de namen met grote waardering noem: Jeannine Beeken, Frans
Berkelmans OSB, Gees Boomgaard, Wim Boot, Sonja Bruinssins, Jeannette Bunte, F.
Chevalking, Frans Daems, Karst Dalmijn, Hans Deelen, Carla Delemarre, Katrien
Deygers, Geert Dibbets, Lo van Driel, Wim Eikelboom, Jaap Everwijn, Eric Filemon,
Nico Frijda, Dirk Geeraerts, Paul Gillaerts, Stef Grondelaers, Rens Herruer, Ben van
der Have, Jan van Herwaarde, Jef Heysse, Theo Janssen, Ed en Liane Landman, Theo
Meder, Harry Morshuis, Sibylla Oomen, M. van Peer, Guido Persijn, Jan van de Pol,
Rik van Riel, Ewoud Sanders, Hans Schaap, Lex Schaars, George de Schutter, Nicoline
van de Sijs, Kees Staats, Arnoud, Matthijs en Maayke van Sterkenburg, Paulette Tacx,
Frans Teitler, Rob Tempelaars, Nora van den Toorn-Danner, Arend van der Veen,
Theo Veenhof, Theo de Vight, Harmen van Vliet, J. van Vliet, Elly Vorst, Jan van
Well, Roland Willemyns en Jos Wilmots.
Ook na deze tweede druk is het taallandschap van de vloek nog niet uitputtend
beschreven. Het is zelfs de vraag of dat wel ooit zal lukken, want als wij zien hoe vooral
door de jongste generatie dat landschap herkaveld wordt, is er alle reden om aan te
nemen dat de voorraad vloeken net zo aan veranderingen onderhevig zal blijven als
de andere domeinen van de woordenschat. In tegenstelling tot Albert Einstein ben ik
er met andere woorden allesbehalve van overtuigd dat met vloeken en verwensingen
'alles in orde is'. Om die laatste bekentenis op waarde te kunnen schatten, is het goed
het volgende te weten. Van Einstein is bekend dat hij op late leeftijd ging praten, reden
genoeg voor zijn ouders om zich ernstige zorgen om hem te maken. Op een avond
tenslotte verbrak hij zijn stilzwijgen en hij sprak tijdens het diner: "De soep is te heet."
Natuurlijk waren zijn ouders zeer opgelucht, zij wensten hem geluk, maar vroegen
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ook heel fijntjes waarom hij voordien nooit een woord gesproken had. Albert antwoordde laconiek: "Omdat tot nu toe alles in orde was."
Een boek als dit kan alleen maar beter worden door reacties vanuit de taalgemeenschap zelf. Daarom roep ik iedereen op die lacunes opmerkt, fouten signaleert of
suggesties heeft om deze cultuurbepaalde reactie op woede, irritatie en frustratie te
verbeteren, van zich te laten horen.
Leiden, december 2000
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I
Wat zijn vloeken en verwensingen eigenlijk?

Inleiding
De boosaardige snibbigheid van vloeken en verwensingen, daarover gaat dit hoofdstuk. Het vertelt ook het bekoorlijke verhaal van de magie van het woord. Het
identificeert de handeling van het vloeken en probeert antwoord te geven op vragen
als: Wat is de aard van de verschijnselen die in onze samenleving als vloeken en
verwensingen worden aangeduid? Welke gebeurtenissen, activiteiten, handelingen
e.d. leiden tot vloeken en verwensingen? Welk doel dienen vloeken en verwensingen?

De magie van het woord
Wie in de Middeleeuwen tandpijn had, nam zijn toevlucht tot een ander bestrijdingsmiddel dan in onze tijd. Men schreef een bepaalde formule op een stukje papier, brood
of kaas en at die vervolgens op, of gebruikte hem als een soort talisman. De magische
kracht van het schrift zou immers garant staan voor genezing.
Boze geesten werden in het volksgeloof van die dagen verantwoordelijk geacht voor
ziekten en kwalen en moesten worden verjaagd door goede geesten als Christus, Maria
en vele heiligen. Zo werd de heilige Agatha tegen alle ziekten van de moederborsten
te hulp geroepen en St.-Jan tegen krijsende kinderen, terwijl de heilige Paulus werd
ingeschakeld tegen oogziekten, etterende wonden en tegen mieren, ratten en wormen
op het land (Braekman 1963).
Mensen dachten en denken dat bepaalde woorden, woordformules en spreuken een
bijzondere relatie tot een bovennatuurlijke macht hebben en daardoor met magische
kracht zijn uitgerust. Het toverwoord hocus-pocus bijvoorbeeld is waarschijnlijk een
nabootsing van de rooms-katholieke consecratieformule Hoc est enim corpus meum
'want dit is Mijn lichaam', waardoor het bijzondere kracht kreeg toegedicht. Men
geloofde dat woorden in staat zijn invloed uit te oefenen op de natuur, op mensen en
geesten. Talrijk zijn in alle culturen magische formules respectievelijk toverspreuken,
en in diverse godsdiensten de litanieën van namen. Men denkt niet alleen dat de taal
in staat is om ziektes te genezen, maar ook om de duivel ver weg te houden, om
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voorspoed voor zichzelf en kwaad over de vijand af te roepen. Dit geloof is dikwijls
verbonden met de mythe over de goddelijke oorsprong van de taal (Crystal 1987:8-9).
De woordmagie, de betovering door woorden, de voorstelling ook dat van bepaalde
woorden of spreuken een geheime toverkracht uitgaat, gaat ver in de prehistorie terug.
Een bijzondere groep van woorden waaraan magische kracht wordt toegekend, zijn
vloeken en verwensingen. De vloek in de hedendaagse betekenis 'vervloeking' is een
in toorn uitgesproken onheilswens, die aan een wezen of zaak vernietiging of schade
moet toebrengen. Maar oorspronkelijk is de vloek een toverwoord. Het was een
machtsmiddel van bovenaardse wezens, maar ook van mensen die magische kracht
bezaten.
Priesters, tovenaars en magiërs werd in alle tijden een grote macht over vloeken in de
zin van 'vervloeken' toegedicht. Een vloek van hen had zeer veel kracht, net zoals de
vloek van een stervende, van de ouders en zeker van de moeder, van welke laatste de
vloek als onafwendbaar geldt (Kiener 1983).

3.

Vloeken, vervloeken of verwensen, schelden
Een enkele blik in de vele vragenlijsten die ik in de periode 1993-1998 aan zegslieden
in Nederland en Vlaanderen heb voorgelegd, maakt duidelijk, dat moedertaalsprekers
van het Nederlands onder het begrip 'vloeken' lang niet altijd hetzelfde verstaan. Op
de vraag: "Als u vindt dat belangrijke hedendaagse vloeken in onze lijst ontbreken,
wilt u die dan vermelden", kwamen antwoorden binnen als: santa maria, aartskalf,
achterlijke gladiool, bloedverpleurde teringlijer, ge moet de krampen in uw kloten krijgen,
godsakkerdenakendegodnondeju, honderd zakken gort voor de nonnen, krijg de hubelcelubes, zak patat, heergod-sakkerment, eikel enz.
Wij hoeven geen minutieuze betekenisanalyse op deze woorden toe te passen, om te
weten dat wij te maken hebben met vogels van diverse pluimage: scheldwoorden,
vulgaire of platte woorden, vloeken, vervloekingen of verwensingen.
Wie een onderzoek beoogt naar vloeken, moet beginnen met een definitie van het
onderwerp van zijn onderzoek. Het is immers noodzakelijk dat de lezer weet, waar
men het over heeft. Wat de voorbeelden uit de enquêtes in elk geval hebben duidelijk
gemaakt, is dat het definiëren van vloeken bepaald niet meevalt. Om tot zo'n definitie
te komen, moet ik eerst vaststellen wat de kenmerken van het werkwoord vloeken zijn
en onder welke omstandigheden die kenmerken zich voordoen.
De Bond tegen het vloeken stalt in 1995 de kenmerken gul uit. In dat jaar verrichtte
het NIPO in opdracht van deze Bond een onderzoek onder een representatieve
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steekproef van de Nederlandse bevolking om een antwoord te krijgen o.a. op de vraag
wat de Nederlander onder vloeken verstaat. De respondenten die aan het onderzoek
meewerkten, kregen twee verschillende definities voorgelegd, waarvan ze aan moesten
geven welke volgens hen het beste vloeken omschreef. De ene omschrijving die zij
voorgelegd kregen, was die welke de Bond tegen het vloeken zelf gebruikt: Godslasterlijk spreken, de naam van God misbruiken. Eenderde (32%) van de Nederlanders
hanteert ook deze definitie. De andere definitie wordt door tweederde (68%) gekozen
en luidt: niet alleen godslasterlijk spreken, maar ook het uiten van verwensingen,
krachttermen en schuttingwoorden is vloeken (Vloeken in Nederland 1995: 5). Die
percentages blijven gelijk in het herhalingsonderzoek dat de Bond in 2000 liet
uitvoeren.
Het zijn in 2000 vooral Nederlands Hervormden (45%), Gereformeerden (44%).
leden van een andere kerkelijke gezindte (48%) en de ouderen (46%) die vloeken
vooral definiëren als 'godslasterlijk spreken'. De jongeren tot 35 jaar kiezen daarentegen voor de ruimere definitie (80%) evenals de rooms-katholieken die gemiddeld
eveneens vaker aan die laatste de voorkeur geven (74%). Hoe dan ook, één zaak is
duidelijk. Vloeken blijkt in elk geval meer dan één betekenis te hebben, maar ook blijkt
dat de tweede omschrijving misschien wel te ruim is om rust en zekerheid uit te
stralen. Om die reden wil ik pogen de begrippen 'vloeken' en 'schelden' wat meer
silhouet te geven.
Bij het omschrijven van wat vloeken is, maak ik een onderscheid tussen vloeken
zonder dat er iemand in de omgeving is, en vloeken in een communicatieve groepssituatie.
Vloeken in solo is een zaak van emotionele zelfontlading. De vloek is erop gericht een
situatie weer onder controle te krijgen. Vloeken is het gevolg van emoties, vooral van
woede, maar ook van teleurstellingen, ergernis, spijt, verdriet om het verlies van een
dierbare, schaamte, boosheid op jezelf. Vloeken hoeft niet altijd het resultaat te zijn
van een negatieve emotie. Het kan ook een uiting zijn van enthousiasme, opluchting
e.d. Een mooi voorbeeld daarvan zien wij in Doctor Vlimmen: "Dan stapt hij verwaand
midden in een koeienvla, vloekt louter voor zijn plezier en rijdt huistoe onder de
jubelende klanken van 'Happy Times'." (biz. 35). Emotie is aandrang om iets te doen,
om situaties op te lossen (Vgl. Frijda 1993). Door te vloeken probeert men ook de
eigen handelingsvrijheid te herwinnen en de frustrerende situatie waarin men zich
bevindt te veranderen. Vloeken kan eveneens een teken zijn van machteloosheid, een
teken zelfs dat iemand zijn poging om de situatie te beheersen opgeeft.
Frustraties ontstaan bijvoorbeeld als men een verkeersongeluk heeft, met de hamer
op zijn duim slaat, zijn baan verliest, als men bij het solliciteren wordt afgewezen, als
men op school blijft zitten, als men uitglijdt in de badkamer, als je het voorwerp wordt

13

HOOFDSTUK I

van roddel en spot, als je vriendin je bedriegt met je beste vriend, als je na een
schouwburgbezoek een wielklem op je auto aantreft, als je je dierbaarste videoband
overspoelt, als je het gerecht krijgt voorgeschoteld waaraan je een vreselijke hekel hebt,
als je vriendin dezelfde jurk koopt als jij, als het in praktijk brengen van het Montignac-dieet maar niet wil lukken, als iemand zijn afspraken niet nakomt, de trein
vertraging heeft of je vlucht gecanceld is, als je je auto aantreft met een deuk in een
van de deuren zonder dat de dader een adres heeft achtergelaten, enz.
Frustraties leiden tot aandoeningen van het gemoed, tot affect, tot opwinding die zich
vertaalt in agressie, drift, opgewondenheid, geraaktheid en ergernis. Agressie is de
drang tot aanvallen en eigenlijk meer nog tot zelfhandhaving. Die agressie als gevolg
van frustratie en andere emoties kan van minstens tweeërlei aard zijn. Ik beperk mij
hier tot lichamelijke en verbale agressie. Lichamelijke agressie manifesteert zich in
bijvoorbeeld stampen met de voeten, dreigen met de vuist, in de mimiek, in knarsetanden, in de tong uitsteken, in dreigend kijken en soms zelfs in het te lijf gaan van
de tegenstander. "Frustraties", zegt Aman (1973:153-156), "leiden tot een situatie van
bovendruk." Als die er is, moet die druk op de een of andere wijze kunnen ontsnappen
om calamiteiten te voorkomen, om de lichamelijke en geestelijke toestand van
opwinding te verminderen en om zo het psychosomatisch evenwicht te herstellen.
Gelukkig beschikt de mens over veel veiligheidsventielen om zijn opwinding af te
reageren. Ik volsta hier naast schelden en vloeken met het noemen van huilen, lachen
enz.
In een communicatieve groepssituatie is vloeken iets anders dan wanneer je alleen
bent, zoals het volgende wil laten zien.
Frans de Waal schreef in 1982 een boek over macht en seks bij mensapen. Hij doet
verslag van de wijze waarop dominante apen in een chimpanseegemeenschap om
telkens opnieuw de dominantieverhoudingen te bevestigen demonstratieve charges
uitvoeren onder de rest van de kolonie. Zij willen imponeren en voeren allerlei blufvertoningen op: zij zwaaien met het bovenlijf, breken takken af, maken dreiggebaren,
stampen met hun voeten, zetten hun haren overeind, beginnen vreselijk agressief te
loeien en trekken ten aanval, waarbij soms een enkele klap valt. Wat bij deze charges
en imponeervoorstellingen ook opvalt, is dat andere apen de agressieveling groeten.
Dat groeten is op te vatten als een geritualiseerde bevestiging van de dominantieverhoudingen. Het gedrag van die chimpansees is op onderdelen te vergelijken met het
gedrag dat wij bij het vloeken tentoonspreiden, als wij niet alleen zijn.
In alle emoties en emotionele situaties zit een probleem van macht of onmacht. Van
onmacht is sprake bij het aanhoren van de uitslag van een medisch onderzoek dat
uitwijst dat wegens een kwaadaardig gezwel je strottenhoofd operatief verwijderd
moet worden.
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Soms ligt in de emotionele situatie de nadruk meer op uitoefening van macht, zoals
in een situatie waarin sprake is van een verhouding dominantie: kwaadheid. Als Freek
de Jonge tijdens een voetbalwedstrijd tegen de scheidsrechter roept: "Blinde, je mag
niet eens mijn hond fluiten! Krijg de blaaskanker, griezelige teringlijer met je astmatische fluittoon!", dan wil hij door zo'n verwensing macht uitoefenen op het gedrag
van de scheidsrechter, terwijl hij van de andere kant ook wel weet dat hij daartoe met
zijn geschreeuw niet in staat is.
Men mag stellen dat in alle emotionele situaties waarin macht uitgeoefend kan
worden, die situatie direct kan veranderen zonder dat er sprake hoeft te zijn van
vloeken of vervloeken. De emotionele situatie is beheersbaar door wat de psycholoog
Nico Frijda (1993) een soort instrumenteel gedrag noemt. Opnieuw een voorbeeld.
Een bestuurslid van een gerespecteerde vereniging wordt begraven. Niemand van het
dagelijks bestuur is aanwezig en niemand spreekt namens het bestuur tijdens de
begrafenisceremonie. Bovendien heeft datzelfde bestuur verzuimd een krans te laten
bezorgen. Een wel aanwezig lid roept in een zeer geladen debat tijdens de volgende
vergadering het bestuur ter verantwoording. Vlijmscherp wordt geanalyseerd wat fout
ging en wie daarvoor verantwoordelijk is. Geen vloek is te horen. De emoties vinden
een uitweg als het bestuur chapeau bas maakt en besluit een brief aan de nabestaanden
te schrijven met een verklaring voor het betreurenswaardig misverstand.
In die gevallen waarin de machtsuitoefening niet door instrumenteel gedrag beheersbaar is, nemen wij een emotionele reactie waar die leidt tot een verhoging van de
inspanning om macht te krijgen, te herstellen of uit te oefenen. Onbeheersbare
machtsuitoefening leidt tot agressie. Wij mobiliseren daartoe de gevoelens die bij
kwaadheid behoren en overwegen om fysiek of mentaal geweld, ja zelfs dwang te
gebruiken. Wij doen daarbij tevens een beroep op de mechanismen waarmee wij als
mensen voor dat doel zijn uitgerust. Dat zijn de neiging en mogelijkheid tot dreig- en
imponeergedrag, en vertoon van intimidatie. En hier is de overeenkomst met de
bovengenoemde chimpansees wellicht te opmerkelijk om op toeval te berusten. Net
als zij lossen wij machtsproblemen op door te bluffen.
Vloeken is naast zichzelf emotioneel ontladen vooral bluffen. Het intimideert door
het vertoon van kracht in de geluidssterkte en intonatie, maar vooral om de tentoonspreiding van durf en competentie in het doorbreken van taboes en andere nette
omgangsvormen. Vloeken intimideert niet alleen, het doet dat ook zeer effectief en
kan daarom ook bewust en weloverwogen als een machtsmiddel gebruikt worden. Je
dringt voor in een supermarkt, een oudere dame maakt daar bezwaar tegen. Je verheft
je stem en laat een paar vloeken daveren. De oudere dame schrikt, is geïntimideerd
en laat je voorgaan.
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Intimidatie- of blufgedrag is afhankelijk van twee zaken. Allereerst van de vraag wat
er taboe, niet geoorloofd, verboden is in de desbetreffende cultuur. Als het verwensen
met de meest afgrijselijke ziektes geen delicate aangelegenheid is, kan krijg de pestpokken! geen verwensing zijn. In de tweede plaats, zegt Frijda, is genoemd gedrag
afhankelijk van het beperkt blijven van bluf tot bluf alleen. Blufgedrag moet zich niet
uit gaan strekken tot de agressie die het wel aankondigt of waarschijnlijk maakt. Bluf
is er nu juist om je zin te krijgen, of om in een betere onderhandelingspositie te komen,
en met name een machtsoverwicht te bevestigen, zonder dat het tot vechten komt.
Vloeken brengt de winst van het conflict dichterbij. Het is bovendien louterend en
ook goed voor de gezondheid doordat je emoties een uitlaatklep vinden, waardoor
stress en fysiek geweld voorkomen worden.
Intimideren en bluffen met vloeken komt niet in alle culturen voor, betoogt Montagu
(1967). Sommige culturen keuren het af. Zo bestaat er geen kwaadheid bij de Utkueskimo, de Ifaluk, de bewoners van Tahiti en bij de bewoners van New England in de
achttiende en negentiende eeuw (Frijda 1998: 23). Voor Japan, waarvan men zegt dat
daar niet gevloekt wordt, dient die opmerking evenwel genuanceerd te worden. Het
sociale stigma op ongeduld en op boos worden, is in Japan onveranderlijk sterk. Men
declasseert zich ermee. Japanners hebben de neiging te doen alsofvloeken niet bestaat.
Maar dat is onzin volgens W. Boot, hoogleraar Japanse en Koreaanse culturen aan de
Universiteit van Leiden. Als wij vast willen houden aan het uitgangspunt van een min
of meer universele menselijke psyche is het ontkennen van de vloek in het Japans zelf
al een blasfemie. "Wat in het Japans ontbreekt", betoogt Boot, "is een directe tegenhanger van ons godverdomme! Het aanroepen van hogere machten om jouw werk te
doen, gebeurt niet in het Japans. Niet dat de gedachte niet bestaat (in eedformulieren
e.d. is het gebruikelijk om rissen goden en Boeddha's op te sommen die jou iets
vreselijks mogen aandoen, als je je niet aan je eed houdt), maar de gedachte heeft bij
mijn weten nooit tot een met het onze vergelijkbaar idioom geleid."
Om duidelijk te maken dat men ontevreden is met een gang van zaken waar een
medemens met enige goede wil voor verantwoordelijk gehouden kan worden, gebruikt men o.a. zinnetjes als aitsu wa konjoo no kusatta yatsu da 'hij is iemand wiens
hart verrot is', oïomae no kaasan debesol 'jouw moeder is een uitstekende navel'. "Een
debeso is iets vreselijks om te hebben in Japan", aldus Boot.
Om verder eenzijdig Europees navelstaren te voorkomen nog een andere excursie.
De taal en cultuur van bijvoorbeeld de Korowai, een Papoeastam op Irian Jaya,
bevestigt dat het verschijnsel vloeken heel oud kan zijn en onafhankelijk van contact
met andere talen en culturen kan ontstaan. De Korowai, er zijn er ongeveer drieduizend van, leven in het zeer moeilijk toegankelijke regenwoud ten zuiden van de
centrale bergketen in zuidoostelijk Irian Jaya, tussen de Eilandenrivier en de Beckingrivier. Slechts enkele clans hebben vanaf 1980 contact met de buitenwereld gehad en
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de meerderheid leeft nog steeds in een isolement. Toch vloeken zij en gebruiken ze
ook andere krachttermen. Hun taalmateriaal lenen zij bij twee domeinen: (1) namen
van geesten en (2) woorden voor vriendschappelijke relaties. Beide domeinen hebben
te maken met taboe en macht, waar het de geesten betreft, en met solidariteit waar
het handelt om vriendschappelijke relaties (Vgl. Lourens de Vries 1993 en 1996).
Van blufgedrag bij vloeken is vooral sprake, ik herhaal dat, als wij niet alleen zijn, als
er een slachtoffer is om onze woede, verontwaardiging, minachting enz. op te richten.
Dat slachtoffer kan ook een collectief zijn, een gemeenschap van gelovigen bijvoorbeeld waarop wij macht willen uitoefenen door taboes te doorbreken. Van blufgedrag
is zeker ook sprake in die gevallen, waarin een oorspronkelijke bede of (eed)formule
tot een zelfvervloeking is geworden. Ik noem als voorbeeld godverdomme, godallemachtig, godbewareme, godzaljeblakere, godzalmeverpuisten, enz. Zelfs in de smeekbede die tot aanklacht wordt, zit elementaire bluf. Een zegsman uit het Oost-Groningse Bellingwolde gaf het volgende voorbeeld van een negatief gebed: "Onder de
kastanjeboom bij mijn school stond een stelletje moeders te wachten op de uitkomst
van de school. Uit het bovenraam van een tegenovergestelde woning plofte een
kleutertje omlaag op een stenen straatje. Een van de moeders vloekte uit de grond van
haar hart: "godverdomme." Nooit hoorde ik intiemer gebed!"
Vloeken is meer dan "lasterlijke vuilspuiterij met de naam van God en de zijnen"
(Sanders en Tempelaars 1998:10) en het is ondanks zijn hoekig staccato iets anders
dan schelden en uitschelden. Schelden is iemand, meestal op heftige of ruwe toon,
met krenkende, spottende of verwijtende woorden uitmaken voor iets lelijks. Schelden is identiek met beschimpen, smaden, honen, beledigen, met uitschelden ook.
Men richt zich bij schelden op een concreet persoon die gesprekspartner is en die men
wil treffen en kleineren met de identiteit van het scheldwoord dat men gebruikt. In
tegenstelling tot de vloek heeft het scheldwoord een referentiële betekenis, terwijl de
vloek helemaal losgezongen is van zijn oorspronkelijke betekenis en slechts emoties
uitdrukt als schrik, verbazing, verwondering, woede, pijn, irritatie, teleurstelling,
bevreemding, paniek, onbegrip, verachting, radeloosheid, angst, wrok, spijt, walging
enz. Ook in louter taalkundig opzicht zijn er categoriale verschillen: de typische vorm
van de vervloeking en vloek is de interjectie, die van het scheldwoord is de vocatief of
aangesproken persoon.
Wanneer ik in het vervolg spreek over vloeken, onderscheid ik twee hoofdbetekenissen, namelijk 'vloekwoorden gebruiken' en 'verwensen'. Beide kunnen, zoals wij
zullen zien, weer in subcategorieën verdeeld worden. Bij mijn indeling vaar ik op het
kompas van vijf eeuwen taalontwikkeling, zoals die haar neerslag heeft gekregen in
het in 1998 voltooide veertigdelige Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT), "de
Napoleon van de wetenschappelijke lexicografie van het Nederlands."
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De hoofdbetekenissen die het WNT geeft van het werkwoord vloeken zijn:
(1) Iemand onder al of niet uitdrukkelijke aanroeping van God, van hogere of helse
machten, met onheil bedreigen; een vloek of een doem uitspreken over iemand,
iemand vervloeken, iemand verwensen, iemand uit haat onheil toewensen. Het
hoofdbegrip is hier "een vloek leggen op, doemen, verwensen".
(2) Godslasteringen, godslasterlijke taal of daarvan afgeleide krachttermen gebruiken, vloekwoorden bezigen, verwensingen uiten om zichzelf emotioneel te ontladen en niet om iemand schade te berokkenen ofte vernietigen.
Belangrijk bij dit onderscheid is dat er in betekenis (1) altijd sprake moet zijn van een
persoon op wie de vloek zich richt, van iemand die vervloekt, gelasterd of verwenst
wordt, terwijl God, hemelse of helse machten ook vaak als uitvoerder fungeren. Het
werkwoord heeft een lijdend voorwerp bij zich. In (2) is er nimmer sprake van een
lijdend voorwerp. Godslasteringen gebruiken om afkeer, walging, vijandigheid, woede, verdriet, kortom om negatieve emoties uit te drukken, is de essentie van die
definitie. De namen van God, de heiligen of het sacrale worden daarbij misbruikt.

4.

Wat is een vervloeking of verwensing?
Laten wij de dictatuur van de definitie van het zelfstandig naamwoord hier een
moment veronachtzamen en het begrip 'vervloeking' anderszins tastbaar maken. Ik
doe dat d.m.v. een soort legende die licht werpt op de demonische krachten die de
definitie losmaakt.
Op een houten wandbord in de dorpskerk van Loosduinen vinden wij een Middelnederlandse beschrijving over de onfortuinlijke gravin Margaretha van Henneberg,
die op Goede Vrijdag van het jaar 1276 bevallen zou zijn van 365 kinderen. Ik laat die
tekst letterlijk volgen:
Margaretha, Harman, Grave van Henneberghs Huysvrouw, Dogter des vierden
Floris, Grave van Holland en Zeeland, Zuster van Willem den Konink van Romen
ende daar na Keyzer des Rijks, ende van Aleyd Gravinne van Henegouw, wiens Oom
was Bisschop van Uytrecht; haar Ooms Zoon van haar Moeders weegen was Hertog
van Braband, ende Grave van Duringen. Deeze Hoog geboore Gravinne, oud zijnde
omtrent XLII jaaren, heeft ter Waerelt voorgebragt, op den Goeden Vrijdag, omtrent
negen uren, in 't jaar 1276 Drie honderd vijf en sestig Kinderen, die al te zaamen
eerst gedoopt zyn, in twee bekkens van Guide den Wybisschop van Uytrecht, van
welken de Knechtkens, alle Johannes, de Maagdekens Elizabeth, genaamt zyn, die
alle tezaamen met de moeder op eenen dag gestorven, ende hier te Loosduynen in
de Kerk begraven zyn. 't Welk gebeurt is door eenen Arme Vrouw, die twee
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Kinderen van eender dragt op haare Armen droeg, waar door deez Gravinne
verwonderd zynde, sprak dat zulks by eenen Man niet en mogte geschien, en heeft
ze met schof fierlyke woorden alzoo verstooten. Waar door deeze Arme Vrouw
verstoort zynde; haar wenschte zoo veel Kinderen, tot eenderdragt te verkrygen,
als'er dagen in een Jaar moge weezen: 't welk ook miraculeuselyk alzoo geschiet is:
gelyk hier tot een Memorie, uyt den Ouden, zoo wel geschreven als gedrukte
Kronyken, in deeze Tafereelen in 't korte gestelt. ende verhaalt is. God zy hier van
gevreest, geert ende geprezen in der Eeuwigheyt, Amen (Bondeson en Molenkamp
1995:10).

Geparafraseerd in hedendaags Nederlands betekent dat zoveel als het volgende:
"In het dorpje Loosduinen, thans opgeslokt door Den Haag, woonde vroeger de
gravin van Hennenberg. Ooit had zij een arme vrouw met een tweeling een aalmoes
geweigerd en ze moest dat bekopen met een vervloeking. Die hield in dat ze zoveel
kinderen zou baren als er dagen in het jaar zaten en zo gebeurt het ook. Op Goede
Vrijdag van het jaar 1276 baarde zij precies 365 kinderen, zo groot als muizen,
waarvan de jongens alle Jan en de meisjes Elisabeth heetten. Moeder en kinderen
stierven op één dag en werden begraven in de kerk van Loosduinen. Het doopvont
waar al die ongelukkige graafjes en gravinnetjes in waren gedoopt stond in diezelfde
kerk en het hele verhaal stond daarin gegraveerd" (Roelof van Gelder, NRC/H. van
4 december 1993).
De vervloeking waarvan hier sprake is, is dus 'een in toorn uitgesproken onheilswens,
die aan een wezen of zaak vernietiging of schade toebrengen moet'. De legende
bevestigt dat een vervloeking of verwensing, net als alle andere vormen van emotie,
een reactie is op een noodsituatie (Frijda 1993).
Welke lessen bevat de geschiedenis van de vervloeking? In toorn uitgesproken onheilswensen komen voor bij de oude Egyptenaren. De Egyptische priesters schilderden hun vloekformules in hiëratisch schrift op de wanden van de graven om de
grafschenners te treffen (Kiener 1983: 214). Joden, Grieken en Romeinen kenden
eveneens het instituut der vervloeking. Dat de Joden overtuigde vervloekers waren,
blijkt uit het grote aantal verboden in dezen. Zowel in het Oude als Nieuwe Testament
wordt herhaaldelijk gewezen op deze slechte gewoonte, die het land in rouw bracht.
Grieken en Romeinen graveerden vervloekingen in kleitabletten en vroegen daarin
bepaalde goden om het slachtoffer te vervloeken. Het was alsof zij de geadresseerde
de groeten van de duivel doorgaven.
Niet zo lang geleden nog hebben onderzoekers in Israël - ik baseer mij hier op een
bericht in het Leidsch Dagblad van 29 oktober 1995 - vijftig met de hand beschreven
loden tabletten gevonden, die de Romeinen gebruikten om hun vijanden te vervloe-
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ken. De vervloekingstabletten zijn meer dan 1500 jaar oud en zijn gevonden bij een
put in het paleis van koning Herodes in Caesarea Maritima, de oude hoofdstad van
de Romeinse provincie Judea.
In de bijbel begint de geschiedenis van de mensheid met de verstoting van Adam en
Eva uit het aards paradijs en de vloek van God, uitgesproken over hun nakomelingen:
zij zouden in het zweet huns aanschijns hun brood verdienen en sterfelijk zijn. Jahwe
vervloekte de aarde na de zondeval, hij vervloekte de vijanden van Israël, en zelfs
Christus heeft een vijgenboom vervloekt (Kiener 1983: 216). En ook het Laatste
Oor-deel zal gekenmerkt worden door de vloek van God over de onrechtvaardigen
(Schmidt 1993:106).
In de christelijke Kerk heeft de vervloeking, de banvloek, het anathema, altijd een
belangrijke rol gespeeld. Vooral de katholieke Kerk wist heel wat varianten te bedenken. Voor die Kerk is de vloek een strafmiddel geweest, waarvan zij een legitiem
gebruik meende te mogen maken (Vgl. Little 1993: 30-44). Op Gods bevel werden
personen of zaken voor totale vernietiging bestemd: "Ga nu henen en sla Amalek, en
verban alles wat hij heeft, en verschoon hem niet, maar dood van de man af tot de
vrouw toe, van de kinderen tot de zuigelingen, van de ossen tot de schapen, van de
kemelen tot de ezels toe" (1 Sam. 15: 3; bijbel Nederlandsch Bijbelgenootschap).
Oorspronkelijk was de banvloek voor degene die erdoor getroffen werd een doodstraf.
Later impliceerde het anathema louter de uitsluiting uit de godsdienstige gemeenschap: "Indien iemand den Heere Jezus Christus niet liefheeft, die zij eene vervloeking:
Maranatha!" (1 Cor. 16: 22). De Kerk geloofde een legitiem gebruik te mogen maken
van die banvloek en beriep zich daarbij op de bijbel zelf.
In de kathedraal van Reims was omstreeks het jaar 900 de volgende formule aanwezig:
In de naam van de Heer en door de kracht van de Heilige Geest en het gezag dat
van Godswege door de heilige Petrus, prins van de apostelen, toegekend is aan
bisschoppen, wij verwijderen hen van de boezem van de heilige Moederkerk en wij
veroordelen hen met een anathema van eeuwige vervloeking, zodat zij van niemand
enige hulp zullen krijgen of contact zullen hebben met enige christen. Mogen zij
vervloekt zijn in de stad en op de velden. Mogen hun huizen en hun beenderen
vervloekt zijn. Mogen hun nazaten, de vruchten van hun land, hun veestapel en
hun schaapskudde vervloekt zijn. Mogen zij bij het binnenkomen en weggaan
vervloekt worden. Mogen zij thuis vervloekt worden en mogen zij buiten hun
huizen vluchtelingen zijn. Mogen zij geloosd worden via hun ingewanden, zoals de
ongelovige en ongelukkige Arius. Mogen al die vervloekingen op hen neerkomen
waarmee de Heer via Mozes de overtreders van de goddelijke wet bedreigde (Little
1993: 36).
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Het is begrijpelijk dat het door de Kerk gestelde voorbeeld veelvuldig werd geïmiteerd
en dat de katholieke vervloekers vaak vindingrijker zijn dan andere christenen. Een
feit is dat bijna alle christelijke kerken ooit hun toevlucht zochten in de vervloeking
als straf voor bepaalde overtredingen. Vormen als godverdomme, loop naar de hel, ben
je nou helemaal van god verlaten vinden alle hun oorsprong in de kerkelijke vervloekingen.
Wil een verwensing of vervloeking haar doel bereiken, dan moet de vervloekte de
vloek als zodanig ervaren en aan de schadelijke werking ervan geloven. Een slachtoffer
hoeft niet te weten dat hij vervloekt is, hij vermoedt het alleen als hem ongeluk
overkomt. Omdat hij de verwensing als de ergste vorm van agressie ervaart, probeert
hij met alle middelen het onheil af te weren en het noodlot te voorkomen. Dit kan
het beste door een tegenspreuk, een tegenvloek, zoals in Psalm 109:17-18:
Dewijl hij den vloek heeft liefgehad, dat die hem overkome; en geen lust gehad heeft
tot den zegen, zoo zij die verre van hem. En hij zij bekleed met den vloek als met
zijn kleed, en dat die ga tot in het binnenste van hem als het water, en als de olie in
zijn beenderen.
Andere middelen zijn het maken van een kruisteken, het aanroepen van de heiligen
enz. Omdat vervloekingen meestal in het geheim gebeuren, had men vroeger in geval
van een ongeluk steeds iemand die men ervan verdacht het toegewenst te hebben
(Kiener 1983: 221).
En dan nu de definitie. Wat wij momenteel nog als vervloekingen en verwensingen
kennen, zijn vaste formules, waarvan soms ook delen zijn weggelaten (bijvoorbeeld
tering in plaats van krijg de tering1.), die (meestal) niet letterlijk op te vatten zijn. Het
zijn veeleer uitingen van een vijandige houding, wij spraken hierboven al terloops van
een in toorn uitgesproken onheilswens, en zij kunnen zowel van godsdienstige als
niet-godsdienstige aard zijn. Voorbeelden van niet-godsdienstige, van seculiere verwensingen zijn loop naar de verrekkenis, krijg de pleurisvervelling aan je onderlip, krijg
de kreukels aan je kruis, zak in je graf en krijg koperen hartkleppen dan kun je je je leven
lang de tering poetsen. Voorbeelden van godsdienstige verwensingen zijn God zal me
kraken en natuurlijk godverdomme.
Kijken wij naar de verwensingen die uit de vragenlijsten tot ons kwamen, dan worden
wij om de oren geslagen met de volgende soorten vervloekingen c.q. verwensingen:
(1) ZelfVervloekingen van het type god zal mij liefhebben, god zal mij bewaren, de
duivel hale mij, God moge mij straffen, God sta mij bij, Heer bewaar me, de donder
hale mij, God zal me kreukelen enz. Een zelfvervloeking is 'een uitspraak die een
doem of vervloeking van zichzelf inhoudt of die een doem laat rusten op zichzelf.
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(2) Vervloekingen die de meest afgrijselijke, bestaande en onbestaande, ziektes,
aandoeningen, gebreken en ongemakken bevatten: krijg de kanker achter je
hartkleppen, krijg het hompeschompes, krijg de scheurbuik in een schip vol goud,
krijg het syfiliseczeem, krijg nou het habi-boebie-holie-molie, krijg het hartklepschurft, krijg toch de sebastianen, ik wens u een egel onder uw muts, krijg een dikke
tam enz.
(3) Vervloekingen die een verbanning, een uitsluiting van de gemeenschap, een
isolement beogen: loop naar de hel, ga in Deurningen wonen, ga terug in de kut van
je moeder, ga op het dak zitten, loop naar de godverdomme enz.
(4) Vervloekingen die levensbedreigend zijn: sterf, flikker op, stik de moord, je kunt
voor mij aan het gas, krijg de aids, sterfin de meelzak en ga gepoeierd de hel in, tieft
heen enz.
(5) Vervloekingen die uitwerpselen, lichaamsvochten, lichaamsdelen en lichaamsfuncties bevatten: je kunt me de bout hachelen, ze kunnen mijn zak opblazen, lik
mijn reet, zak in de stront, schijt omhoog, enz.
De conclusie na het voorafgaande is noch subtiel, noch oogstrelend: de betekenis van
de zelfstandige naamwoorden vervloeking en verwensing luidt als volgt: 'uiting, uitspraak (met magische kracht) die, al of niet onder uitdrukkelijke aanroeping van God,
van hemelse of helse machten, de wens uit dat de in het object genoemde persoon
getroffen wordt door onheil'. Deze conclusie geldt voor de vorm en de letterlijke
betekenis. Die betekenis is, zoals wij in hoofdstuk 111 zullen zien, als gevolg van allerlei
afslijtingsprocessen vervangen door een emotionele betekenis, die probeert stemmingen en hartstochten, frustraties, irritaties, haat, vrees, schaamte, trots, zelfverwijt,
woede, spijt, verveling enz. uit te drukken.
Die letterlijke betekenis is echter niet geheel verdwenen. Zeker niet in kringen waar
men de overtuiging is toegedaan dat een verwensing in strijd is met respect voor de
godheid. Die letterlijke betekenis is onmiskenbaar aanwezig als men kijkt naar de twee
maanden voorwaardelijk die het Openbaar Ministerie in Zwolle in 1994 oplegt aan
een man die een van zijn buren met de dood had bedreigd door hem te vervloeken.
"Ik heb een vloek over je uitgesproken. Ik zorg ervoor dat je binnenkort dood gaat",
had hij gezegd. De advocaat van de gedaagde voerde overigens aan dat een dergelijke
vloek als doodbidden kan worden gezien, en dat is volgens rechtsgeleerden een
volstrekt ondeugdelijk middel om de dood van een ander te bewerkstelligen.

5.

Wat is een vloek (voor christenen)?
Het zelfstandig naamwoord vloek heeft net als het werkwoord twee hoofdbetekenissen. Naast de betekenis 'vervloeking, verwensing van iemand of iets', een betekenis
die wij in de vorige paragraaf bespraken, betekent vloek ook 'krachtterm waarin aan
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God, aan hemelse of helse machten wordt gerefereerd ter emotionele zelfontlading'.
Vervolgens wordt vloek ook toegepast op van God, hemelse en helse machten afgeleide
of daarmee verband houdende min of meer verbasterde of verbloemde termen,
waarin een gevoelsexplosie tot uiting komt, zoals godallejoden, god betert, god beware,
godjeblieft, god-hier-en-daar, donders, duivels, Heintje Pik, blikskaters, potverdomme,
nondeju, snotverdomme enz.
Omschrijvingen als God, hemelse of helse zijn onlosmakelijk verbonden met het
christendom en nodigen uit tot een uitstapje naar de strenge precisie van de christelijke catechismus.
In die christelijke leer of cathechismus luidt het tweede gebod van de tien geboden:
gij zult de naam van de heer uw God niet zonder reden gebruiken. Dit gebod gebiedt
de naam van God altijd met eerbied uit te spreken. Het gebod verbiedt, om precies te
zijn, vier dingen: (1) het oneerbiedig gebruik van Gods heilige naam, (2) godslastering
en godslasterende vloeken, (3) het zondig zweren en (4) het breken van een gelofte
(Potters 1914:111-136 255).
Als wij kijken naar een voetbalwedstrijd kunnen wij uit ergernis, verontwaardiging,
ongeloof e.d. zeggen mijn god, wat een waardeloze wedstrijd! Dat is dan een vastgeroest
voorbeeld van wat wij verstaan onder het zogenaamde ijdel gebruiken van de naam
van God. En nogmaals, dat gebruik is in strijd met de eerbied die een christen aan die
naam verschuldigd is.
God, zijn heiligen of heilige zaken uit toorn, gramschap of woede verachten, bespotten
en verwensen, is wat de christen godslastering of vloek noemt. Zegt men dat de biecht
een vrijbrief is voor zonden, dan is dat een pure godslastering. Net zo als de vraag van
Jezus in het volgende versje: en Jezus sprak tot zijn discip(p)elen II wat zullen wij doen,
varen of'tippelen?
Roepen wij kwaad af van God over onszelf of over anderen, dan is er sprake van een
eigenlijke vloek. Het voorbeeld bij uitnemendheid is god verdoeme u en god verdoeme
mij! Roept men het kwaad niet van God af, dan is er sprake van een gewone
verwensing. Overigens kan men ook door gebaren godslasteren: door de vuist te ballen
tegen de hemel, door een kruisbeeld te bespuwen enz.
Als men zonder wettige reden God tot getuige neemt dat men de waarheid spreekt of
zijn belofte wil volbrengen, wordt zweren 'vloeken'. God tot getuige nemen, doen wij
alleen in gewichtige aangelegenheden, zoals bij een getuigenis voor de rechtbank, bij
het aanvaarden van burgerlijke en geestelijke ambten e.d. Zweren wordt ook 'vloeken',
zoals hoofdstuk II zal laten zien, als men onder ede iets belooft wat zonde is;
bijvoorbeeld als men belooft zich op een vijand te zullen wreken. Ook als men een
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valse eed doet, d.w.z. als men onder ede iets bevestigt wat onwaar is of waaraan men
twijfelt, is er sprake van zweren in de betekenis 'vloeken'.
Men kan aan God een goed werk beloven, waartoe men zich op zonde verplicht. Als
men dat goede werk zonder genoegzame reden niet volbrengt, is er sprake van een
gelofte breken. Ook dat is de christen verboden.
De heilige naam van God, van de heiligen of van heilige zaken en plaatsen herbergen
een kracht en zijn heilig en onaanraakbaar. Voor de christen rust daarop een taboe;
het is niet geoorloofd daar zo maar over te spreken of hun namen in de mond te
nemen, en zeker niet met het doel allerlei emoties een uitlaatklep te bieden.
Vloeken hoeven niet altijd, evenmin als vervloekingen, godsdienstig van aard te zijn.
Zij kunnen ook niet-godsdienstig zijn. Kijken wij eerst nog even indringend naar de
vloeken die door de aard van hun bouwstenen hun godsdienstige karakter uitdragen.
Binnen die godsdienstige vloeken kunnen wij onderscheid maken tussen profanaties
en blasfemieën. Een profanatie is dan een sacraal woord of een heilige wending, niet
gebezigd om God of de godsdienst en heilige zaken te kleineren, maar eerder gebaseerd op de onwetendheid of op de onverschilligheid jegens die zaken. Een voorbeeld
van zo'n profanatie is Jezus Christus, wat is het hier koud! Het zijn algemene uitdrukkingen die een religieuze terminologie gebruiken op een profane, onverschillige of
neutrale wijze. Zij hebben niet de bedoeling om God, zo dat al zou kunnen, met opzet
van zijn eer te beroven. Zij missen ketterse trekjes.
Een blasfemie daarentegen is een directe aanval op religieuze personen of autoriteiten.
De blasfemie wordt gekenmerkt door minachting of gebrek aan eerbied voor God.
Blasfemie richt zich wel met opzet rechtstreeks op de Kerk met de bedoeling God of
wat van hem afgeleid is te beschadigen. Dergelijke verbale aanvallen gebruiken de
naam van de Heer ijdel, zoals de gelovige dat noemt, of vervloeken de goden. Met
andere woorden, de godslasteraar lastert de godsdienstige overtuiging van zijn medemensen. De vervloeker of blasfemist is zich bewust van die directe belediging van
de religieuze personen en autoriteiten. De profanist of degene die spot met het heilige
behoeft dat niet te zijn.
Een voorbeeld van de belediging van een religieuze persoon is het volgende. Tijdens
de watersnoodramp van februari 1953 verloor R., een gelovig man, te Nieuwdorpe
vrouw en zeven kinderen. Hij zag ze voor zijn ogen verdrinken. In maart daaropvolgend bezocht hij in ontredderde toestand een collega in Zeeuws-Vlaanderen. Daar
aanwezig was toevallig ook een pastoor. Op huisbezoek, zoals dat toen heette. Nadat
R. het drama van zijn gezin verteld had, wist de geestelijke niet meer te zeggen dan:
"De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen." R. ontplofte: "Godgodgodverdomme, lazer op jij pokkepastoor met die mooie kankertyfus God van je, die Godschristus
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nog aan toe, die volstrekt weerlozen laat verzuipen." Met opzet wordt God hier
beledigd en gelasterd. Hetzelfde is het geval als filmer en interviewer Theo van Gogh
meent te moeten zeggen: "Christenen zijn supporters van de Rotte Vis van Nazaret."
Een voorbeeld van een niet-godsdienstige vloek kan men natuurlijk zoeken en vinden
in andere taboedomeinen als genitaliën en excrementen: klote, shit,fuck enz. Sommige
vakgenoten (Vgl. o.a. Van Leuvensteijn 1999:169) geven deze termen liever de naam
van krachtterm omdat zij de typerende kenmerken van een godslastering in de enge
christelijke betekenis van het woord missen. Ik vind dat er in deze omschrijving wel
veel valse lucht doorklinkt. Natuurlijk respecteer ik een dergelijke opvatting, maar ik
omhels haar niet als de mijne. Een krachtterm is voor mij nog steeds een 'term die of
woord dat een gevoel met kracht uitdrukt, vooral een vloek of bastaardvloek'.
Krachtterm en vloek zijn voor mij synoniemen.
Zoals wij verderop in dit boek zullen zien, hebben shit en fuck cum suis de plaats en
de functie van de godsdienstige vloeken en bastaardvloeken overgenomen, zij het dat
zij in gradaties daarvan kunnen verschillen. Voor mij zijn het vloeken die vooral de
ontkerstening van de samenleving bevestigen.
Zoals ik boven in paragraaf 3 betoogde, kunnen shit, fuck, kut enz. niet onder de
scheldwoorden gerekend worden, omdat zij niet dienen om iemand vanuit een positie
van autoriteit een uitbrander te geven voor begane fouten of om een ongunstige
gezindheid jegens iemand of iets op heftige wijze te uiten. Zij drukken slechts emoties
over eigen onvermogen uit of een verstoord evenwicht.
Vanuit christelijk perspectief mag men het voorafgaande als volgt in hoofdlijnen
samenvatten. Op momenten van hevige emotie roepen mensen God aan. Hetzij om
hem tot getuige te nemen voor de echtheid en de kracht van hun gevoelens, om een
waarborg te hebben ook, hetzij om hem te vragen onze vijand te straffen, soms zelfs
om hemzelf in staat van beschuldiging te stellen voor zijn onrechtvaardigheid en zijn
wreedheid. Met andere woorden: roepen wij God ijdel als getuige aan dan is er sprake
van een vloek; vragen wij hem onze vijand te straffen dan betreft het een vervloeking
of verwensing; en beschuldigen wij hemzelf dan is er sprake van een vloek die soms
een gebed is, maar meestal een blasfemie (Guiraud 1975:106-7).
Deze visie correspondeert op onderdelen met die van de Nijmeegse theoloog Edward
Schillebeeckx, die in november 1994 zei dat bidden ook vloeken is. Het grauw van ons
bestaan roept telkens opnieuw verzet en verontwaardiging op. Bidden helpt tegen die
verontwaardiging als in het gebed ook God ter verantwoording wordt geroepen en
als wij ons in datzelfde gebed tevens verzetten tegen onrecht.
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Jan van Kilsdonk van de Amsterdamse studentenecclesia is nog duidelijker: "Er is
zoveel misverstand. In de tram hingen bordjes. 'Vloekt niet want God hoort u'. Nou
ik zou zeggen: vloek in godsnaam als je gelooft dat hij je hoort, want er valt in deze
tijd om veel te vloeken. Als iemand vloekt, tierend, de handen ballend, dan vind ik
dat eerbiedwekkend. Voor mij is vloeken de hoogste akte van geloof' (Elias 1992: 90).

6.

Waarom vloekt en vervloekt men?
Met Ashley Montagu zouden wij kunnen zeggen, dat een vloeker alleen uit is op
opluchting. Net als Frijda (1998) ben ik van mening dat de vloek ook vaak dient om
situaties naar eigen hand te zetten, recht te zetten ofte vermijden. De vervloeker heeft
een ander doel voor ogen. Hij wil de betrekking die hij met een persoon, voorwerp,
gebeurtenis, lot, omstandigheid onderhoudt of wil onderhouden, veranderen. Gaat
het daarbij om de vervloeking van personen, dan wil hij dat die persoon uit zijn
gezichtsveld verdwijnt, barst, oplazert of dood neertieft. Waarom? Omdat betrokkene
hem vervult met minachting, hem teleurstelt, ergert enz. Vloek en vervloeking zijn
anders gezegd beide cultuurbepaalde reacties op afkeer, woede, irritatie en frustratie.
De manier waarop men vloekt en de intensiteit waarin men dat doet, kunnen per
cultuur verschillen. Dit is geen hypothese, maar een gegeven dat door actueel onderzoek bevstigd wordt. Ik kom daar verderop op terug. Nu eerst een antwoord op de
vraag: "Waarom vloekt men?"
In 1997 en 1998 zette ik om een antwoord op die vraag te krijgen twee vragenlijsten
uit in het hele taalgebied. In beide vragenlijsten, de nummers 14 en 15, werd de
Nederlandse en Vlaamse informanten gevraagd naar het waarom van het vloeken.
Aan de uitkomsten van deze lijsten moet men niet al te dwingende waarden toe willen
kennen; de mogelijkheden die een correspondent aangeboden krijgt, dragen nu
eenmaal het stempel van de onderzoeker. Niettemin kwamen 1504 correspondenten
tot de volgende scores. Men bedenke daarbij dat sommige geënquêteerden meerdere
antwoorden gaven.
De vloek wordt vooral gebruikt als een ordelijke toestand doorbroken wordt door
stress, woede, pijn, verdriet, ergernis, verbazing, en vele andere emoties. Dit werd 1369
keer als antwoord gegeven.
In totaal zeiden 357 correspondenten dat zij de vloek gebruiken om te bluffen, om
indruk te maken.
"Slechts" 189 maal gaf een zegsman te kennen dat hij vloekte om mensen pijn te doen,
te kwetsen door godslastering.
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Indien wij dezelfde gegevens relateren aan het opleidingsniveau van de zegslieden,
dan zijn de scores aldus:
Alleen lager onderwijs
Vloeken ten gevolge van stress enz.
Vloeken is bluf enz.
Vloeken is mensen pijn doen enz.
Geen mening

69
20
17
2

Middelbaar onderwijs
Vloeken ten gevolge van stress enz.
Vloeken is bluf enz.
Vloeken is mensen pijn doen enz.
Geen mening

719
178
115
10

Hoger onderwijs
Vloeken ten gevolge van stress enz.
Vloeken is bluf enz.
Vloeken is mensen pijn doen enz.
Geen mening

613
176
65
6

Slechts één conclusie dringt zich op: het opleidingsniveau speelt nauwelijks een rol
o m in vloeken hoofdzakelijk een reactie op stress, woede, pijn, verdriet enz. te zien.
O p de vraag: "Denkt u dat mensen vloeken als ze zich niet kunnen beheersen?"
antwoordde m e n als volgt: Ja 1016, Nee 439 en Onbekend 49.
Splitsen wij die algemene berekening uit naar m a n n e n en vrouwen, dan ziet het beeld
er zo uit:
Mannen
Ja
Nee
Onbekend

Vrouwen

414

Ja

569

209

Nee
Onbekend

224

19

27
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Gesplitst naar opleidingsniveau zien wij de volgende resultaten. Mensen vloeken als
zij zich niet kunnen beheersen:
Alleen lager onderwijs

Ja

61

Nee
Geen mening

15

4

Middelbaar onderwijs

Ja

571

Nee
Geen mening

195

34

Hoger onderwijs

Ja

412

Nee
Geen mening

232
16

Men vloekt ook omdat het stoer en mannelijk is. Met deze stelling zijn 157 zegslieden
het eens, 1299 verwerpen haar en 30 hebben geen mening.
Onderscheiden wij tussen mannen en vrouwen, dan liggen de verhoudingen als volgt:
421 mannen zijn het ermee eens, 209 niet en 19 hebben geen mening. Bij de vrouwen
is dat beeld: 579 mee eens, 225 mee oneens en 30 geen mening.
Als wij de "parameter" opleiding zichtbaar maken, dan resulteert dat in de volgende
gegevens:
Alleen lager onderwijs
Eens
Oneens
Geen mening

11

66
3
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Middelbaar onderwijs
Eens
Oneens
Geen mening

89
692
19

Hoger onderwijs
Eens
Oneens
Geen mening

59
589
12

Niet alle maatschappelijke groeperingen vloeken evenveel en even hard. Zelfs binnen
eenzelfde groep zijn er verschillen. En er zijn veel persoonlijke opvattingen over
vloeken. Laat ik in dit verband een paar correspondenten aan het woord laten:

(a) "Veel termen worden alleen gebruikt door bepaalde lagen uit de bevolking. De
grove uitdrukkingen zoals amaai, mijn kloten, godverdomme, daar vaag ik mijn
gat aan, dat is tegen zijn klos worden minder en minder gebruikt en helemaal niet
meer door jongeren die beter ontwikkeld zijn", zegt een correspondent uit
Waarloos bij Antwerpen.
(b) "Vroeger werd de vloek of krachtterm meer gebruikt dan nu. Wij hadden in
Vlijmen van ± 1900 tot zo'n dertig jaar terug fraters als schoollesgevers en nonnen
voor de meisjes. Die waren gebrand op fatsoenlijk taalgebruik. Vandaar dat
vloeken of verbasteringen steeds weer werden weggedrukt."
(c) "De bevolking van de Hoekse Waard is van oorsprong orthodox, dus vloeken
werden verbasterd. Een groot deel van de bewoners ziet vloeken als heiligschennis, maar er is verschil in mensen. Er zijn echte vloekbeesten die geen zin zonder
krachtterm gebruiken. Meestal zijn dat weinig begaafden die zich toch willen
laten gelden. Door sterk groeiende import uit steden wordt de spreektaal grover
en met minder respect voor anderen gebezigd", aldus een zegsman uit Klaaswaal.
(d) "In het Noorden wordt over het algemeen niet zoveel gevloekt als in het Zuiden
is mijn ervaring", schrijft de correspondent van het Drentse Noordsleen.
(e) "Dit is een kleine gemeente, hoofdzakelijk doopsgezind en Nederlands-hervormd. Er wordt weinig gevloekt" (Aalsmeer).
(f) "De naam van God wordt niet misbruikt. Wel zijn er bastaardvloeken. Men is
zich dan vaak niet bewust dat de oorsprong van de vloek Gods naam is. Ook een
ander een ziekte toewensen, wordt niet gedaan. Dat is vanuit je christelijke
achtergrond niet aanvaardbaar. Ik denk dat woordgebruik veel te maken heeft
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(g)

(h)

(i)

(j)

7.

met het karakter van de mens en ook met wat in de omgeving gebruikelijk is of
getolereerd wordt", schrijft een correspondente uit Kampen.
"Vloeken voorkomt hart- en vaatziekten, verhindert dat emoties je paranoïde
maken of als een kanker je hersenen aanvreten. Dat hoeft dan weer niet te
betekenen dat je als ongelovige het recht hebt om met een overweldigend forte
de gelovige medemens te pijnigen. Je kunt je ook laten inspireren door de slagzin
vloek zonder God!" Aldus een deelnemer aan het Studium Generale van de
Universiteit van Amsterdam op 2 december 1997.
"Men vloekt om zichzelf te excuseren ten opzichte van de omgeving. Maar ook
door gebrek aan visie en respect voor jezelf en anderen. Gvd zeggen, is tegen jezelf
vloeken en jezelf vernederen; je verlagen. En weigeren de schuld op je te nemen
die je zelf veroorzaakt hebt" (Bond tegen het vloeken 1999).
"Het vloeken is een zeer primitieve eigenschap van mensen. Als we moeite hebben
met het verwerken van onze emoties, laten we een kwetsende of godslasterlijke
kreet over onze lippen denderen. (...). Ik denk overigens dat God een per ongeluk
ontglipte vloek in Zijn Naam sneller zal vergeven, dan een vechtjas die iemand
van het leven heeft beroofd." (Bond tegen het vloeken 1999).
"Ik ben een man uit de praktijk. Ik vloek namelijk. Waarom? Om mensen te
kwetsen? Nee! In het algemeen vind ik het vervelend als anderen het horen. Ik
ben dan ook beslist niet trots dat ik vloek. Wil ik dan godslasterlijke taal uitslaan?
Nee, ook niet. Vloeken heeft voor mij geen enkele emotionele betekenis, omdat
ik zeer beslist niet in het bestaan van God geloof. Ik vloek bij irritatie, acute
kwaadheid en soms bij erge schrik of plotse pijn. Als ik de gvd-vloek fors en
duidelijk uitspreek, gaat daar een geweldige kracht van uit. Je hoort er als het ware
het rollen van de donder in. En dat is voor vloeken van groot belang, want je wilt
iets afreageren. Ik weet geen krachtterm te bedenken die de kracht van de
gvd-vloek evenaart. De letterlijke betekenis heeft daar niets mee te maken.
Vloekers worden aangetroffen onder snel gefrustreerde en onzekere mensen. Ik
ben bijvoorbeeld epilepsiepatiënt. Ik ken perioden dat ik bijzonder prikkelbaar
ben. Juist in die perioden vloek ik veel." (Bond tegen het vloeken 1999).

Poëtisch intermezzo
Discussiëren over vloeken, vervloeken, schelden en verwensen kan licht ontaarden in
een soort loopgravenoorlog. Er is ook veel gemodder en getob aan het definitiefront.
Bij menig journalist die zich met dit onderwerp bezighoudt, is nuance uitzondering
en goedkoop effect regel. Om die reden alleen is het goed het eigen onderzoek te
relativeren en om eens te luisteren naar de aanstekelijke frisheid waarmee de dichter
Leo Vroman het verschijnsel vloeken beschrijft. Zijn geestigheid staat ook ver af van
grijze wolken, gure wind en motregen. Het gedicht is afkomstig uit de bundel De
roomborst van Klaas Vaak.
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OVER GOD V E R D O M M E

zijn nu zoveel stomme
dingen gezegd
dat ik daar
nu maar
even een slecht
vers over heb geschreven.
Als ik mijn teen per ongeluk stoot
bv tegen een stoelenpoot,
'Godverdomme' mompel
en dan weg strompel
verdoem ik mijn Schepper niet
maar dat stuk houten verdriet
en binnen korte tijd
heb ik al spijt,
want:
(a) zulk vloeken is de zonde der gezonden,
er leven immers in ons midden
zoals Gij Weet, Systeem, of desnoods Heer,
de vreselijkst gewonden
en die vloeken niet meer
maar bidden;
(b) wat moet een Almacht hier beneden
met al mijn kleinigheden
van de meest kinderachtige soort?
(c) stel dat zulke gebeden
echt werden verhoord?
Dan had het bovengenoemde
meubelstuk waartegen de
tenen trapten nu één verdoemde
poot en drie gezegende,
en ik vraag mij af wat die God dan deed
als zo'n stoel dus eindelijk overleed
en ik stel
mij dan een hele hel
voor vol stoelen- en tafelpoten,
mespunten die waren uitgeschoten,
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pijnlijk hervonden punaises en spelden,
verslikte stukken koek en spek,
en eindeloze bruine velden
van scheefgetrapte hondendrek.
Systeem! Dat kunt Gij niet Bedoelen!
En dan die hemel vol manke stoelen dat is te gek.
(d) Maar nu een ernstig ogenblik:
zij die zweren bij Het Boek
begaan een religieuze vloek
zoals misschien ook ik,
want in mijn 'vrede, godverdomme, vrede'
moest ik het vechten van de mensen
en toen de slechte bron
daarvan verwensen.
Als ik dat kon
had ik gebeden,
hulpeloos, in het algemeen:
God, verdom de haat, het lot
waar haat uit is geboren, God,
vervloek mij niet omdat ik vloek
hoe blind ik blinde schuldigen zoek,
en lach niet, mens, om wat ik meen,
God verdomme
lach niet om me
maar huil om iedereen.
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II
De geschiedenis van de vloek en het vloeken

Inleiding
Een hoofdstuk dat als titel draagt 'de geschiedenis van de vloek en het vloeken', laat
weinig twijfel over de inhoud ervan. Ik sta stil bij de betekenisontwikkeling van het
werkwoord zweren en ga in op een tweede oorsprong van de vloek: de smeekbede tot
God. Vervolgens zal ik in historisch perspectief laten zien hoe de wereldlijke en
geestelijke overheden zich in diverse periodes opstelden jegens eed en godslastering.
Een kleine excursie zal daarbij gemaakt worden naar de beeldtaal in de Middeleeuwen.
Natuurlijk wordt er plaats ingeruimd voor de Lijdensvloeken, voor de betekenisgeneralisatie van het roomse lexicon, voor de onttakeling van het heilige, voor de
intensiteit en voor de evolutie van de vloek die uitwijkt naar andere domeinen dan
het religieuze. Centraal staat bovenal de ontwikkelingsgang van eedformule tot vloek,
exclamatie en tussenwerpsel.

De eed als oorsprong van de vloek
De geschiedenis van de vloek begint binnen ons taalgebied niet bij het werkwoord
vloeken, maar bij zweren. Een groot aantal vloeken gaat namelijk terug op de gerechtelijke eed. Eerst met een eed bevestigen of beloven, later met een eed tot getuige
nemen c.q. meineed plegen, nog later tegen iemand of iets te keer gaan, vervloeken,
godslasterlijke taal gebruiken, dat is in een notendop de betekenisontwikkeling van
zweren.
Het werkwoord sweren is in 1995 bewerkt voor het Vroegmiddelnederlands Woordenboek. Dit woordenboek, dat het Nederlands uit de periode 1150-1301 beschrijft, kent
de volgende chronologische hoofdstructuur:
1.
2.
3.
4.

(overgankelijk) plechtig uitspreken, plechtig verklaren;
(overgankelijk) onder ede verklaren;
(onovergankelijk) een eed afleggen; een eed bekrachtigen met;
(onovergankelijk) vloeken, lasterlijke taal uitslaan.
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Dit betekenisprofiel rechtvaardigt de latere diagnose dat eedformules tot vloekformules kunnen worden. Als mensen zweren, doen zij een beroep op God of andere
bovennatuurlijke machten. Als zij een meineed plegen en dus zijn naam of van dat
wat hem dierbaar is misbruiken, dan wordt zweren bij de gelovige mens tot 'God
lasteren'. God, dacht men tot diep in de 17de eeuw, kan beledigd worden. Zijn eer kan
geschonden worden en uit boosheid daarover stort hij de lasteraar in het verderf. De
illegale eed leidt niet alleen tot godslasterlijke taal, maar maakt de oorspronkelijke,
wensende eedformule van het type moge God of diens Heiligen mij schenden, als... of
God zal mij lazeren, als... enz. tot zelfvervloeking.
Het oudste citaat in het Nederlands van zweren 'vloeken' is afkomstig uit de WestVlaamse Rijmbijbel van 1285.
Het Middelnederlandsch Woordenboek, dat de periode 1300-1500 beschrijft, geeft als
onovergankelijke betekenissen van sweren:
1.
2.

zweren, een eed doen, een eed afleggen;
vloeken; Gods, Christus' naam of die van een heilige misbruiken, God of een
heilige als getuige aanroepen van hetgeen men zegt; een vervloeking of verwensing over zichzelf uitspreken als hetgeen men zegt niet waar is.

De auteurs van genoemd woordenboek voegen daar aan toe dat de grenzen van beide
betekenissen vaag zijn.
In het Woordenboek der Nederlandsche Taal ziet het chronologisch geordende betekenisprofiel van zweren er globaal genomen als volgt uit:
1.
2.
3.
4.
5.

(overgankelijk) met een eed bevestigen;
(overgankelijk) met een eed beloven;
(overgankelijk) schelden;
(onovergankelijk) een eed doen;
(onovergankelijk) zonder enige noodzaak of ernstige reden om iets wat men zegt
of doet kracht bij te zetten de naam van God of van heilige personen of zaken
gebruiken; een lichtvaardige eed doen; daarnaast ook, en moeilijk ervan te
onderscheiden, in verwante nuances: verwensingen uitspreken; grove taal gebruiken; godslasteringen uitspreken; vloeken.

Het verlangen van de staat om zichzelf te beschermen tegen de liegende aard van de
mens door deze te laten zweren dat hij de waarheid zal spreken, heeft de eed doen
ontstaan. God of een ander wezen tot getuige van de waarheid aanroepen of van een
verplichting die men is aangegaan, dat is niets minder dan een eed zweren. De
juridische eed vergt een garantie. Onder bepaalde voorwaarde kan deze garantie een
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natuurlijke persoon zijn: een vriend, een van de ouders of een baas die zijn verantwoordelijkheid neemt door met een eed borg te staan (Guiraud 1975:102). Maar ook
de getuige of de beschuldigde kunnen de garantie van God inroepen. Door te zweren
in Gods naam, of hoogmoedig en schaamteloos bij God zelf. De beklaagde vraagt God
garant te staan voor zijn goede trouw en hij stelt zich zelfs bloot aan de goddelijke
woede in geval van een valse eed.
Anders gezegd, de waarheid wordt op adembenemende wijze kracht bijgezet door te
zweren bij God, een heilige of bij een met sacraal-magische kracht vervuld object, bij
de bijbel, het kruis en de altaarsteen met zijn relikwieën. Getuigen bij dergelijke heilige
en met goddelijke kracht uitgeruste dingen zal in geval van meineed de godslasteraar
vernietigen (Kiener 1983: 226).
Die eden zijn een beroep van de spreker op wat hem dierbaar is. Meestal betreft het
inderdaad een beroep op de hogere macht der godheid, die de wereld beheerst. Maar
het is niet altijd de god der christenen. In de middeleeuwse Abele spelen vinden wij
bijvoorbeeld ook Apollijn (27X), Mamet (i8x), Tervogant (i8x), Mahoen (gx), Venus
(2ix) en Jupetijn (ïx) (Dabrówka 1991: 32-35). Goden uit de klassieke mythologie en
uit de islam dus.
Aise helpe mi sente Amant 'moge de heilige Amandus mij (waarlijk) zo helpen'; also
helpe mi God 'moge God mij zo (voorwaar) helpen'; also helpe mi god van paradise
'waarlijk moge de God van het paradijs mij zo helpen' zijn in de Middeleeuwen vaak
gebruikte eden. Maar het blijft niet bij deze eedformules voor plechtige gelegenheden.
Bij alles en nog wat legde de middeleeuwer een verklaring onder ede af. Hij zwoer bi
den Here van den trone 'bij Christus-Koning'; bi onsen heren die vele mach 'bij
Onze-Lieve-Heer die veel kan'; bi Gode ende Vrouwe 'bij Jezus en zijn Moeder'; bi
Gode die hem crucen liet 'bij God de Vader die Hem (= Jezus) liet kruisigen; bi sente
Jacob van Compostelle 'bij de heilige Jacobus van Compostela'; biden here die was
ghecroent met eenre croene van doerijn 'bij Jezus die gekroond werd met een doornenkroon' enz.
Ik verwijs hier terloops ook naar de zegswijze in Gods naam, die letterlijk betekent 'uit
de kracht van Gods bevel'. Aan het begin van een plechtige handeling, van een
hachelijke onderneming of in de aanhef van officiële stukken als pauselijke bullen,
trof men deze woordgroep aan: In nomine Dei of Domini of In nomine Patris, Filii et
Spiritus Sancti. Door met in Gods naam, d.i. als het ware van Godswege, met zijn hulp
of in het vertrouwen daarop te beginnen, stelde men wat volgen zou onder zijn hoede,
bezwoer een slechte afloop en alle onheil, en sprak een zegenwens uit over het slagen
der zaak.
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Uit het wezen van de eed zelf vloeit voort, dat hij slechts in ernstige omstandigheden
gebruikt mag worden. Omdat die eed evenwel een machtig en belangrijk middel tot
overtuiging is, moest de neiging wel ontstaan hem ook in minder plechtige omstandigheden te gebruiken. Veelvuldig gebruik nu van eden kon o.a. tot gevolg hebben,
dat eedformules op ieders lip kwamen te liggen. Gods naam is evenwel heilig voor
een christen. Op het ijdel gebruik ervan, d.w.z. 'zo maar God zeggen, de naam als lege
term gebruiken', rust een taboe. God zelf legde dat taboe erop in het derde van de
Tien Geboden. Op het moment dat men het taboe doorbreekt, vervalt men tot
profanaties of blasfemie die beide onmiskenbaar een emotionele bevrijding teweeg
kunnen brengen, maar die tevens als een van de ergste misdrijven tegen de Opperste
Heer gelden.
De stichters van jodendom, christendom en islam peperden van oudsher hun gelovigen in - en dat onder dreiging met aardse straffen en met hel en verdoemenis - dat
de naam van God slechts met eerbiedige schroom gebruikt mocht worden. Zweren
was alleen dan geoorloofd wanneer het goed en deugdelijk was, bijvoorbeeld voor het
gerecht. Alle andere eden waren zondig. Men roept een vervloeking over zich af als
men de eed schendt. Vandaar de vaste verbindingen een vloek op zich laden en zich
een vloek op de hals halen.
De oorspronkelijke eedformules stonden inhoudelijk onmiskenbaar bloot aan sleur
en slijtage. Aard en kracht ervan veranderden, zoals wij zullen zien, en er ontstond
iets nieuws. Heilige namen die ooit ter bekrachtiging van een eed gebruikt werden of
die men in nood aangeroepen had, werden langzamerhand tot begeleidende klanken
bij een woede-uitbarsting en tegelijkertijd tot een tombola van absurditeiten. Deze
ontwikkeling is door verschillende omstandigheden begunstigd. Waarschijnlijk vooral omdat vloeken meestal in woede ontstaan en zich net als eedformules geleidelijk
met gevoelswaarde hebben verbonden. Dit proces kan nog bevorderd zijn doordat
bij een ongecontroleerde woede-uitbarsting de neiging tot vernietiging in het vervloeken en verwensen een alternatief vindt. Vloeken wordt gemotiveerd uit onmacht om
iemand voor een gebeurtenis of pijn verantwoordelijk te stellen. In plaats daarvan
wordt men dan agressief. Onze onmacht jegens natuurgeweld, rampspoed, de boosaardigheid van een bepaalde zaak enz. brengt woede teweeg (Kiener 1983: 227-8).

3.

De smeekbede tot God als oorsprong van de vloek
Er is een tweede oorsprong van onze vloek. Door middel van een gebed kon men een
beroep doen op God voor het succes van een onderneming, voor de gezondheid en
het geluk van de smeker of van een van zijn verwanten. Maar hoe anders wordt de
invalshoek als het gebed, de smeekbede, niet verhoord wordt! De gedachte door de
hemelse machten in de steek te zijn gelaten, breidt zich uit tot het besef dat God
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weliswaar almachtig is, maar niet helpen wil. Vermoedelijk bestond al vroeg de
gewoonte om in toorn goden aan te roepen, waarbij zich smeekbede en aanklacht
vermengd hebben. Natuurlijk mag men in zo'n situatie van een negatief gebed
spreken, d.w.z. van een vertoornde, maar op zich uit hulpeloosheid ontsproten
aanroep van heilige machten. Wij gebruiken heilige namen op een aanklagende of
honende wijze omdat zij als goddelijke en magische helpers het hebben laten afweten,
of omdat aan hen ongeluk en misval werden toegeschreven. Bezweringen of aanroepingen van God of van de heiligen om in benarde situaties te helpen, kunnen in geval
van machteloze woede in aanklachten en schelden tegen God en de aangeroepen
machten omslaan (Kiener 1983: 228). Als wij handelingen en onvolmaaktheden aan
God toedichten die hem tegennatuurlijk zijn, als wij zijn volmaaktheden ontkennen,
met minachting spreken over zijn werken, een choquerend epitheton voegen bij zijn
naam, hem bespotten en verwijten maken, dan is er sprake van de ergste graad van
blasfemie. M.a.w. als de vloek geuit wordt enkel en alleen om God te beledigen,
spreken wij van een directe vloek, het toppunt van slechtheid. Als de blasfemie
ontsnapt in een vlaag van woede, van ongeduld, is zij indirect. Vloeken en blasfemische eden behoren in meerderheid tot dit minder ernstige genre (Guiraud 1975).
Terwijl men God of de heiligen in het vloeken vooral verwijt dat zij het ongeluk
toegelaten hebben of dat zij niet helpen, wordt de duivel meer gelasterd in het vloeken
omdat hij als aanstichter van het onheil wordt beschouwd. De beschimping van
hemelse en helse machten is een agressieve daad, omdat daardoor ook nog de sacrale
taboegrens doorbroken wordt, hetgeen bij bepaalde woedende mensen een zekere
reinigende werking nalaat (Kiener 1983: 229).
Laten wij thans onze telelenzen op scherp stellen en periodegewijs gaan kijken hoe nu
precies die ontwikkelingsgang geweest is van eedformule tot vloek, exclamatie en
tussenwerpsel.

4.

Middeleeuwen
De oudste ons overgeleverde Middelnederlandse bronnen van het Corpus-Gysseling
zetten een nieuw decor voor de geschiedenis van de vloek. Vele malen zien wij in die
bron het werkwoord zweren aan ons voorbijtrekken. Natuurlijk gaat het in de
Ambtelijke Bescheiden om zeer zakelijke juridische eden. In die stukken is immers
herhaaldelijk sprake van boedelscheidingen, eigendomsoverdracht e.d., en dat alles
ten overstaan van een vertegenwoordiger van het lokale of regionale gezag. Ik inventariseerde o.a. de volgende bewijsplaatsen. Voorop staat de datering, gevolgd door de
plaats waar het document werd opgesteld.
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1236
1236
1270
1276
1292
1293
1295
1299

Gent sweren hi gode of hi den heiegen dorpeliken eed 'een schandelijke eed
zweren bij God of bij de heiligen'.
Gent sweren in des papen hand 'zweren in de hand van de priester', d.w.z.
plechtig verklaren met een priester als getuige.
Gent sweren bi haren weghe die si sancte Jacobs daden in Gallissien 'zweren bij
de tocht die zij naar St.-Jacobus in Galicië ondernamen'.
Brussel sweren ten heilighen 'zweren bij de heiligen'.
Brugge sweren bi ons heren doed 'zweren bij de dood van Onze Heer'.
Holland, Grafelijke Kanselarij (HGK) sweren vp den heylighen 'zweren bij de
heiligen'.
Brugge sweren vp ons heren bloet 'zweren bij het bloed van Onze Heer'.
Vlaanderen, Grafelijke Kanselarij (VGK) sweren vp de heleghe Ewangelie
'zweren bij het heilig Evangelie.

De voorkomens in de West-Vlaamse Rijmbijbel van 1285 en in het West-Brabantse
Diatessaron Leodiense [1291-1300] tenderen, behoudens een enkele uitzondering,
evenmin in de richting van godslastering of profanatie. Uit de Rijmbijbel (CorpusGysseling deel 11-3) zijn de volgende bewijsplaatsen afkomstig (cijfer voor komma is
bladzijde, cijfer erna is regel):
387, 30
607, 3
607, 5
358, 33
185, 31
189, 3
302, 4

god suerd bi sire groter namen 'God zweert bij zijn machtige naam'.
sweren bi tempels scatte 'zweren bij de tempelschat'.
sweren vp den outaer 'zweren bij het altaar'.
sweren bi der offranden 'zweren bij de offerande'.
sweren bi onsen here 'zweren bij Onze-Lieve-Heer'.
sweren vp baal 'zweren bij Baal'.
sweren hi al haren goden 'zweren bij al haar goden' (het betreft hier de
heidense koningin Izebel).

In Leodiense noteren wij:
p. 44

p. 208
p. 210

sweren noch hi den hemele, noch bi der erden, noch hi Iherusalem, noch hi dijns
selfs hoefde 'zweren bij de hemel, noch bij de aarde, noch bij Jeruzalem, noch
bij het hoofd van jezelf.
sweren bi den outare, bi der offranden 'zweren bij het altaar, bij de offerande'.
sweren hi den outare, hi den temple 'zweren bij het altaar, bij de tempel'.

In de bronnen van vóór 1301 lijken de eden en eedformules nog precies wat zij zijn en
is de kans dat men op zweren 'vloeken' stuit, zeer gering. De ernst van de omstandigheden zal daar ongetwijfeld debet aan zijn. Maar dat alles neemt niet weg dat er ook
toen reeds godslasteringen, lichtvaardige eden en vloekwoorden bestaan hebben.
Immers, het gewicht en het belang van de eed als middel tot overtuiging is zo groot,
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dat de neiging onvermijdelijk moest ontstaan om er ook in minder plechtige omstandigheden gebruik van te maken (De Baere 1940:10).
Zweren in de betekenis 'vloeken, lasterlijke taal uitslaan' vinden wij in de Vroegmiddelnederlandse periode (1150-1301) op de volgende plaatsen:
DJnes gods name dijns heren. Ne soutv niet te spotte keren. No anevaen idelike. Dat
bediet vasschelike (lees valschelike). Ne soutv suerren nemmermere 'De naam van
God, uw Heer, moet gij niet voor scherts/spot aanwenden, noch ijdel gebruiken. Dat
betekent: Gij mag geen meineed plegen'. Rijmbijbel 111, 25-29 (West-Vlaams 1285).
Wat sal der guerre (lees gherre) werden dan. Die kerstijn sijn ende die lede. Van ons
heren menschelichede. Dorperlike suerren ende nomen. Ende vloeken god salse
verdoemen 'Wat moet er toch worden van hen die christen zijn, maar die op
schandelijke wijze de ledematen van onze mens geworden Heer noemen en erbij
zweren en vloeken. Moge God ze verdoemen'. Rijmbijbel 131, 21-25 (West-Vlaams
1285).
Do binder nacht no bin dien daghe. Ne andworde hem niet onse here. Doe suoer die
coninc saul sere. Want god suech om iemens sonden 'Toen Onze Heer hem 's nachts,
noch overdag antwoordde, toen vloekte koning Saul heel erg omdat God vanwege
iemands zonden zweeg'. Rijmbijbel 215, 38-41 (West-Vlaams 1285).
Ware dat sake dat enich broeder ware die suoere bi ons heren doed jof bi ons heren
lechame of bi sire macht, jof enighen oncuschen heet bi gramscepen jof bi enigher
quader costumen hi soude eten .i. etentijd vp die erde 'Indien er iemand zou zijn die
vloekte bij de dood van Onze-Lieve-Heer of bij zijn lichaam of bij zijn kracht of indien
deze een onzuivere eed deed uit toorn often gevolge van een andere slechte gewoonte,
dan zou hij een maaltijd op de vloer moeten eten'. Corpus-Gysseling 11746, 41-1/4/, 1
(Brugge 1292).
Doe sprac hi voert tote Petre ende seide aldus: En sagic di nit in den hof metten
ghenen? Doe begonste Peter te vloekene ende te suerne ende te seggene: Jne kens nit,
noch ine weet wat du segts 'Toen sprak hij verder tot Petrus en zei aldus: Zag ik jou
niet in de Hof met de zo-even genoemde? Toen begon Petrus te vloeken en te schelden
en hij zei: Ik ken Hem niet, en ik begrijp niet wat je zegt'. Diatessaron 254, 3-6 (WestBrabants 1291-1300).
Van den sermone, dien Jhesus Christus dede, dat men niet en mach wijf laten dan om
keefsdom, noch niet sweren 'Over de lezing van Jezus Christus: dat men zijn vrouw
niet in de steek mag laten behoudens wegens overspel, dat men ook niet mag vloeken'.
Diatessaron 289, 46-47 (West-Brabants 1291-1300).
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De naam van God ijdel of lichtvaardig gebruiken was de christen evenals de jood
verboden en werd als godslasterlijk beschouwd. Ik memoreerde dat hierboven. Met
de precisie van een diamantbewerker ging de Kerk reeds in de Middeleeuwen het
misbruik ervan tegen. Zweren uit gewoonte werd strafbaar, want het werd beschouwd
als een delict tegen de godsdienst.
Een eed afleggen voor het gerecht, hoewel getuigend van beheerste passie, was
toegestaan, maar de eed misbruiken uit boze opzet of zondige gewoonte kon niet
onbestraft blijven. Vooral degene die een horribile 'gruwelijke, afschuwwekkende' eed
uitsprak of ten hemel slingerde, moest het zwaar ontgelden. Voor de duidelijkheid,
het ging daarbij dan altijd om een soort danteske infernovloek die met opzet gezworen
en met godslasterlijke bedoelingen werd gezegd. Zweren bij het Evangelie, bij de
heiligen, bij Jezus' lijden of bij God zelf, dat zijn de godslasterlijke eden waarover de
zweep gelegd werd. Natuurlijk werden in de Middeleeuwen ook de uit gewoonte
gezworen eden strafbaar, zij het in een lichtere vorm. Voorbeelden van die eden uiten
costuumre zijn: zweren bij de schepselen, bij het licht dat schijnt, bij het vuur dat brandt,
bij de ziel van mijn vader enz.
De historische bronnen laten zien dat de middeleeuwer vaak gedwongen werd een
verklaring onder ede af te leggen. Als in de Utrechtse brouwerswereld de accijnsmeester eraan twijfelt of een brouwer zich aan de ordonnantie houdt, dan zal hij de man
een eed afnemen, maar ook diens vrouw en kinderen en het hele verdere personeel
(dienstboden, knapen en dragers). Op weigering van de eed staat voor de brouwer
een boete van 100 ponden en eeuwigdurende sluiting van de brouwersnering, voor
de anderen ofwel een boete van 50.000 stuiver of ballingschap van tien jaar (Hermesdorf 1980: 80).

Gebrek aan eerbied en minachting voor heilige dingen, het belasteren van het
goddelijk wezen, de bijbel, de Kerk of de religie, kortom vloeken, mogen wij zeker
veronderstellen in aanroepingen en verwensingen van het type: by ons Heerens
kinnebackene 'bij de wang van Onze Heer'; by ons Heerens vijf wonden 'bij de vijf
wonden van Onze Heer'; by ons Heerens billen 'bij het achterwerk van Onze Heer'; by
ons Heerens machte ende crachte 'bij de kracht en de macht van Onze Heer'; bij den
daermen ons liefs Heeren 'bij de darmen van Onze-Lieve-Heer'; by den billen, leveren
ende andere onnomelicke leden van Gode in Hemelryke 'bij het achterwerk, de lever en
andere niet te noemen ledematen van God in de hemel', of by den vellen ende leveren
ons liefs Heeren 'bij de huid en de lever van Onze-Lieve-Heer'.
Dit immers zijn de horribele eden waarvan hierboven sprake was, d.w.z. eden 'die
iemand soude doen van ons liefs Heeren leden, als by synen hoifde, haire, bloede,
nagelen oft by synen passiën, oft by onser vrouwen borsten oft leden' 'die iemand zou
afleggen bij delen van het lichaam van Onze-Lieve-Heer, zoals bij zijn hoofd, haar,
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bloed, nagels of bij zijn lijden, of bij de borsten of ledematen van Onze-Lieve-Vrouw'.
Zo heet dat in De middeleeuwsche keuren der stad Brielle.
Hoe fel de kerkelijke en wereldlijke overheden godslastering tegemoet traden, is met
een verwijzing naar talloze inquisitiepraktijken toe te lichten. Ik geef een enkel
voorbeeld. De oudste veroordeling voor blasfemie door een stedelijke magistraat
uitgesproken, dateert van 1275. Op 1 april van dat jaar veroordeelt de magistraat van
Doornik Mathilde Billarde tot één jaar ballingschap, tot een geldboete en tot een
openbare tentoonstelling omdat zij smadelijke woorden over Maria, de Moeder van
God, gesproken heeft (Fredericq 1,139-140).
Clais Willemsz. wordt door schepenen van Leiden in 1444 veroordeeld wegens het
beledigen van het H. Sacrament. Hij wordt aan de kaak gesteld, zijn rechterhand wordt
afgehouwen en daarna wordt hij op straffe van de dood levenslang uit de stad
verbannen (Fredericq 11: 311).
Martine Prysbier wordt op 25 augustus 1484 te Brugge aan de kaak gesteld, met een
gloeiend ijzer gefolterd; haar wordt de tong gekort en zij wordt voor zes jaar uit
Vlaanderen gebannen. Dit alles als een gevolg van een spelletje dobbelen, tijdens welk
spel zij God en Maria belasterd had door te zeggen: "Ie zal cause winnen in spijte van
Gode ende van zynder moeder" 'Ik zal de zaak winnen ondanks God en Zijn Moeder'
(Fredericq 1: 454).
Willem van der Tannerijen zegt in zijn Boec van der loopender practijken der Raidtcameren van Brabant met zoveel woorden dat wie zweert "bij den baerde, bij den buyke,
bij den darmen oft bolingen Gods' ('bij de baard, bij de buik, bij de darmen of
ingewanden van God') de doodstraf verdient, ook al bezwoer hij de waarheid. Hij
heeft immers gezworen "in contempte van den kersten religiën" ('met minachting
van het christelijke geloof). Er moet daarentegen milder gestraft worden indien deze
horribele eden niet met opzet, maar "uyt gramscappen, uuyt dronckenscappen of
uuyt enniger ontsteltheit van hertten" ('uit zinsverbijstering, dronkenschap of uit
gemoedsgestoordheid', mogelijk ook 'ontoerekeningsvatbaarheid') worden afgelegd.
Wie Onze-Lieve-Vrouw of andere "santen oft santinnen" op deze manier blasfemeert,
moet men, hoewel het recht er geen straf op stelde, "extraordinarijslijc" ('buitengewoon ernstig') straffen - want deze eden zijn "zwaer ende quaet ('slecht')" - "hetzij
in der tongen als in de lede dair een mede misdaen heeft of anderszins, na gelegentheit
van der saken ende der personen" ('hetzij in de tong, hetzij in de ledematen waarmee
iemand in overtreding is geweest, of anderszins, al naar gelang de zaak of de persoon').
Van der Tannerijen vermeldt dan hoe de geestelijke rechter reageert: deze zal bepalen
dat de delinquent "veele sondaige staen moet sonder cleederen voir die kerekdoere
met eene rieme aen den hals hangende, te hooghmissetijde, opdat hij van elckermale
gezien moge zijn, ende sal dairtoe seven daige vasten te watere ende te broode" ('vele
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zondagen voor de kerkdeur moet staan zonder kleren en met een riem om de nek,
tijdens de hoogmis, opdat hij door ieder gezien kan worden, en hij moet bovendien
zeven dagen leven op water en brood') (vgl. Hermesdorf 1980: 82).
Vloeken zijn in graad van agressiviteit en godslasterlijke goddeloosheid zeer verschillend. Dit hangt vooral af van de intenties van de vloeker en van het door hem gebruikte
vloekwoord. Het ene schendt het sacrale taboe meer dan het andere. De intensiteit
van het vloeken verandert al tijdens de middeleeuwse periode. In de vroegste periode
is het vooral het gebruik maken van de mildste aanroepen van geestelijke eigenschappen; het type bi mijn geloof. Vervolgens gaat het via smeekbedes tot de Heilige Maagd
Maria en de heiligen, naar de godheid in zijn verschillende serene aspecten, zoals bi
god die sit in hemelrike 'bij God die in de hemel zetelt'. Zijn krachtigste uitdrukkingen
bereikt het in de interne verwijzing naar de persoon en het lijden van Christus (waarop
zinspelingen gemaakt worden als bij het lichaam van Christus) en de verschillende
gruwelijke expliciete evocaties van het Kruis. Deze ontwikkelingsgang past op opwindende wijze in het algemene tijdsbeeld, zoals het volgende moge verduidelijken.
Tot 1301, de terminus post quem non van het Vroegmiddelnederlands Woordenboek,
zweert men bi haren weghe die si sancte Jacobs daden in galissien 'bij de tocht die zij
naar St.-Jacobus in Galicië ondernamen'; bi onsen heren; bi sinen goden; bi zinen eede;
vp de heleghe Ewangelien; vp den outaer en ten heileghen. Emotieloze, ingetogen
formules mag men deze eden noemen, die alleen als zij ijdel gebruikt worden tot
vloeken worden. Misschien mogen wij in zweren vp onsheren Moet 'op het bloed van
Onze Heer' wat menselijker uitbundiger trekjes zien.
"De devotie voor het lijden en sterven van Christus in diens menselijke gedaante",
betoogt Van Herwaarden (1983: 413), "vormde een centraal thema in de laatmiddeleeuwse vroomheid, waarvoor in de twaalfde eeuw de basis was gelegd in de geschriften
van onder anderen Bernardus van Clervaux en Willem van Saint Thierry, en die vanaf
de dertiende eeuw was gestimuleerd door vooral Franciscus van Assisi, Bonaventura
en de franciscaner orden. In Christus' lijden en sterven voltrok zich de verlossing van
de mensheid. Zijn offer werd de gelovigen tot voorbeeld gesteld en ter navolging opgedragen. In aangrijpende, steeds gedetailleerder en daardoor naar onze smaak morbide
beschrijvingen en door levendige, dramatische afbeeldingen werd het gebeuren in
Jerusalem en op Golgotha de gelovigen ingeprent en voor ogen gehouden, terwijl de
jaarlijkse paasspelen hen in staat stelden van dichtbij de passie mee te beleven."
In populariseringen van het leven van Jezus en diens lijden stuiten wij vanaf de late
Middeleeuwen op descriptieve details en anekdotes die niet beschreven zijn door de
vier evangelisten. Zo worden de wreedheid van Christus' beulen en de sadistische
kwellingen die Hij moest ondergaan met de nodige intensiteit breed uitgemeten
(Marrow 1979).
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In de beeldtaal van de 14de eeuw, schrijft Jan van Laarhoven (1992: 198), maakt de
mensenzoon uit de vroege Middeleeuwen en de triomferende en oordelende Christus
uit de hoge Middeleeuwen plaats voor de lijdende Christus. Wij zien dat in deze
periode de menselijke kant van Jezus en het moederschap van Maria veel meer nadruk
krijgen. Daarmee kon de eenvoudige gelovige zich immers beter identificeren. Mensen kenden emoties, bovenal vreugde en verdriet. In de verhalen over Jezus en Maria
gingen deze emoties overheersen. Het verdriet van de passie, met als tegenpool de
vreugde van de geboorte, waren alom tegenwoordig in preken. In de verbeelding van
Gods zoon kreeg de pijn die hij te verduren had, een steeds centralere plaats. De
wonden van zijn lichaam, de striemen op zijn huid en de vernederingen tijdens de
bespotting werden breed uitgemeten. Ze moesten de toeschouwer of luisteraar ervan
doordringen wat Jezus voor de verlossing van de mensheid had doorstaan. De kerk
ging appelleren aan de persoonlijke emoties van mensen (Nijsten 1994: 24-25). En het
zijn die menselijke emoties die ook gloeien in de verpersoonlijkte lijdensvloeken. De
afbeeldingen op blz. 44-46 willen laten zien, hoe in de beeldende kunst de Christusfiguur menselijker wordt. Menselijker dan op het Isenheimer altaar kan haast niet.
Omstreeks het jaar 1512 gaf een van de abten van het antonietenklooster in Isenheim,
dat rond 1200 gesticht was en zich vooral toelegde op de verzorging van lijders aan
ergotisme 'vergiftiging door het eten van met moederkoorn geïnfecteerd graan', aan
de schilder Matthias Grünewald opdracht een altaarstuk in meerdere delen te schilderen. Op dat altaarstuk komt een uiterst sombere kruisiging voor. Die kruisiging
toont een menselijke Christus met veel emoties. Grünewald laat dit fragment van het
altaar indirect naar ziekte en genezing verwijzen. In de middeleeuwse perceptie was
ziekte nauw verbonden met zonde, en het plaatsvervangend lijden van Christus neemt
in die opvatting dan ook de grondoorzaak van de ziekte weg. Volgens sommigen
verwijzen bovendien de gehavende en cyanotische huid van Christus en zijn vreemde,
krampachtige houding direct naar het ergotisme (Mackenbach 1995: 2669-2673). Vgl.
i.v. Antonius in hoofdstuk vi.
Gewoonlijk gelden vloeken uit de christelijke religie als godslasterlijker dan die uit het
vroegere heidense geloof. De graad van godslastering hangt ook af van de instelling
ten opzichte van vloeken die o.a. door de vloekgewoonte van een gemeenschap
bepaald wordt (Kiener 1983: 236).
Omdat op het noemen en gebruiken van religieuze namen en zaken in de meeste
culturen door alle eeuwen heen een enorm taboe rustte, is het niet verwonderlijk dat
men, zoals uiteengezet in de monografieën van De Baere, Montagu en Hughes, reeds
in de Middeleeuwen om zich te ontladen dat religieuze taboe doorbrak. De bron bij
uitnemendheid voor vloeken was in de Middeleeuwen, hoe kan het haast anders, de
godsdienst. Als vloekwoorden worden gebruikt:
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Deze afbeelding is afkomstig uit MS Laud lat. 84 (Psalterium), fol. 158V uit de Bodleian Library te Oxford.
Men zie ook O. Pacht en J.J.G. Alexander, Illuminated Manuscripts in the Bodleian Library, Oxford I.
German, Dutch, Flemish, French and Spanish Schools. Oxford, 1966, p. 22, no. 295, pi. xxii, fig. 2956.
Op het gelaat van de kruisdragende Christus tekent zich de emotie niet af. Integendeel, de figuur van de
Godmens lijkt ver van ons af te staan. (Foto: Bodleian Library, Oxford).
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De Bewening van Christus door Rogier van der Weyden (ca. 1399-1464). Niemand lijkt echt ontzet door
de dood van Gods zoon, Jezus Christus. Ondanks de realistische schildering van de zijdewond en de
wonden in de voeten is het gelaat van Christus niet getekend door het fysieke leed dat Hij heeft ondergaan
(foto: Mauritshuis, Den Haag).
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Isenheimer altaar (Matthias Grünewald): detail van de Kruisiging: Christus' gehavende en cyanotische
huid (foto: Musée d'Unterlinden, Colmar, Frankrijk).
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i.
2.
3.
4.
5.

Namen van bovennatuurlijke en helse machten, van goden, engelen en duivels.
Namen verbonden met de heilige zaken van de godsdienst, zoals het H. Kruis, de
sacramenten, de mis, de wonden van God, het bloed van Christus.
Namen en toespelingen op heiligen, priesters, profeten, bijbelse figuren, personen die de aandacht trekken in de kerkgeschiedenis.
Namen van heilige plaatsen als Jeruzalem, Jericho, het H. Graf en Santiago de
Compostela.
Woorden die verwijzen naar het hiernamaals, naar hemel, hel, verheerlijking en
verdoemenis.

De Verzameling van stukken betreffende de pauselijke en bisschoppelijke inquisitie in de
Nederlanden laten na 1450 een toename zien van het aantal vonnissen wegens blasfemie jegens het H. Sacrament, Maria, Christus, de heiligen en God. Ik waag het daaruit
voorlopig de conclusie te trekken, dat het einde van de Middeleeuwen en het begin
van de zestiende eeuw een vergroving van het taalgebruik laten zien en in dat taalgebruik antigodsdienstige, d.w.z. antiroomse trekken gaan vertonen. "Men wedijvert
in pittige en nieuw gevonden vloeken; wie het liederlijkst te vloeken weet, wordt als
meester geëerd", schrijft Huizinga (1919: 264). Gedurende het herfsttij waren er ongetwijfeld misbruiken, maar of men hierin het gevolg mag zien van gemis aan eerbied
voor het heilige, blijft in veel gevallen toch de vraag. Geloof en leven staan voor de
late Middeleeuwen in een uitermate nauw verband, zo nauw dat hierin althans ten
dele de verklaring kan liggen van de vertrouwdheid met het sacrale, die in taal en
rechtsbronnen rijkgeschakeerd en beangstigend duidelijk te voorschijn treedt. Het
krijgt er soms de schijn van alsof men, te pas ofte onpas, het gewijde en heilige binnen
de sfeer trekt waarbinnen het leven van iedere dag zich afspeelt (Hermesdorf 1980:
83).
Maar hoe het ook zij, de middeleeuwer leefde met de gedachte dat vloeken Gods toorn
zou ontketenen. In zijn opvatting straft God onmiddellijk met oorlogen, epidemieën,
schaarste of hongersnood.
De bressen die in dezelfde periode in het monolithische katholieke geloof worden
geslagen door ketterse begaarden, rondreizende lollarden 'cellebroeders', geselaars
'flagellanten', cellanen 'Alexianen' en lutezusters 'bagijnen', vormen de toegangspoorten tot een periode waarin niet alleen te vuur en te zwaard al dan niet onhoudbare
standpunten verdedigd worden, maar ook naar een periode waarin, zoals wij aanstonds zullen zien, de rooms-katholieke woordenschat geneutraliseerd wordt: de
Hervorming.
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5.

Zestiende en Zeventiende eeuw
W.J.C. Buitendijk (1942:117) identificeert in zijn bloemlezing Nederlandse strijdzangen
uit de 16e en de eerste helft der ijde eeuw-, de "eerste stormloop van de Reformatie in
Nederland", de periode van 1525 tot 1535, met een aardbeving. De "wereldveroverende
geest van het Calvinisme" is antikatholiek en maakt de r.-k. Kerk en haar bedienaren
onmiskenbaar tot politieke vijanden. Daarop duiden volgens Plooy (1986: 22) de
consensus van de drie grote reformatoren, Calvijn, Luther en Zwingli, over het
niet-religieuze karakter van de lastering van Maria en de heiligen en o.a. over woorden
als broodgod en meelgod voor 'hostie' en klapmuts voor 'kardinaal'. Maar de Hervorming doet meer. Zij stelt zich ook op het standpunt dat niet de onwetende, maar
slechts de opzettelijke godslasteraar gestraft: dient te worden (Plooy: 1986: 22). Zij
neutraliseert in het algemeen de rooms-katholieke sacrale woorden en rituelen. De
samenleving wordt voor een deel ontkerstend en het katholieke establishment raakt
stelselmatig ontwricht (Hughes 1991). Als overigens blasfemeren 'beledigen van de
godsdienst en zijn bedienaars' betekent, dan is het gebruiken van neutrale godsdienstige woorden in vijandige zin wellicht in roomse ogen ook te typeren als blasfemie.
Dat lot zou dan woorden getroffen hebben als antichrist, paap, paaps, papist en rooms.
Niet ontkend kan worden dat de vijandigheid daar sedert de Hervorming van
afdruipt:
Antichrist: de oudste betekenis van dit woord luidt volgens het WNT (Supplement
1253-1257) 'naam voor personen, resp. personificaties van de stelsels of machten, die
in de loop van de geschiedenis de christelijke kerk bestrijden en haar ondergang pogen
te bewerken'. Door protestanten en andere niet-rooms-katholieken werd de paus als
antichrist beschouwd.
Paap: 'wereldgeestelijke, priester'. Oorspronkelijk algemeen in zwang zonder enige
minachtende bijgedachte, maar sedert de Hervorming dikwijls als schimpwoord
opgevat en daarom bij de roomsen in onbruik geraakt (WNT XII,I: 33). Na de
Hervorming niet alleen gebruikt als scheldnaam voor de katholieke geestelijkheid,
maar voor alle roomsen.
Rooms: de betekenis 'van, of behorende tot de Kerk van Rome; Rooms-Katholiek
krijgt in de zestiende eeuw bij andersdenkenden een minachtende betekenis' (WNT
XIII: 1301). Ik merk hier terloops op dat het woord rooms voor mij, in weerwil van de
hymne Roomsche Blijdschap van dr. L.J. Sicking, nog steeds geen geuzennaam is. De
eerste regels van die hymne luiden: "Roomschen dat zijn wij met ziel en harte,
Roomschen dat zijn wij met woord en met daad." (vgl. Van der Plas 2000:183-184).
Als voorbeeld van neutralisatie mogen wij hier niet verzuimen te noemen een woord
als celebreren, dat niet alleen 'voor het doen plaats hebben van het heilig misoffer'

48

DE GESCHIEDENIS V A N DE VLOEK EN HET VLOEKEN

gebruikt wordt. Communiceren gaat ook betekenen 'overleg plegen, onderhandelen'.
Credo ontwikkelt zich van 'geloofsbelijdenis' tot 'belijdenis van diepe overtuiging'.
Hel krijgt in de 16de eeuw ook de betekenis 'verderf, ondergang'. De processie is niet
langer gereserveerd voor de 'plechtige omgang van geestelijken of van geestelijken en
gelovigen met het sacrament of met de relikwieën, onder gebed, soms ook gezang, in
of buiten de kerk'. Ook met betrekking tot 'stoet, optocht enz. van niet-katholieke
godsdienstige plechtigheden' raakt het woord vanaf de Hervorming in zwang.
Als nu de sacrale termen en rituelen hun uitgesproken katholieke betekenis verliezen,
hoeft het niet te verwonderen dat de woorden in eed- en vloekformule, die hun
oorsprong in de godsdienst hebben, hun religieuze betekenis en aanstootgevende
kracht eveneens kunnen verliezen. Het blasfemisch karakter ervan komt onder druk
te staan, vaak ook omdat elke vrees voor de vervulling van de vloek geweken is
(Huizinga 1919:167). Het milder worden van de semantische lading van die vloeken,
het geleidelijk afnemen van het godslasterlijk karakter ervan, drijft de vloek dan afin
de richting van de verwensing, of zorgt er, zoals wij zullen zien, in een nog later
stadium voor dat de vloek niets anders dan ruwheid of ongeduld uitdrukt. Maar niet
alle godsdienstige woorden verliezen hun blasfemisch karakter in de vloekformules.
Het doorbreken van het religieuze taboe door te vloeken, mocht ook voor de hervormers niet ongestraft blijven. In zoverre bleven zij aan de heersende denkbeelden
getrouw. Doch er waren verschillen, zoals De Roo in zijn rechtsvergelijkende studie
over blasfemie en andere religiedelicten [1970:8] schrijft. Zo werd alleen de opzettelijke godslastering als een vorm van ketterij beschouwd, welke de doodsstraf verdiende. Calvijn daarentegen wilde de godslasteraar onderwerpen aan een straf van vernedering en boetedoening, bestaande uit twee etmalen celstraf, het publiekelijk kussen
van de ontwijde grond, het bidden om vergeving en het betalen van een geldboete
(Plooy 1986: 23). De hervormers maken, zoals ik zo-even schreef, een onderscheid
tussen dwalende en opzettelijke godslasteraars. Daarom zetten zij een eerste stap in
de richting die zou leiden tot het onderscheid tussen blasfemie als zonde en als misdrijf
(De Roo 1970: 10-11). Tegen deze achtergrond mogen wij misschien de enorme
toename van woordverdraaiingen, verbasterde en verbloemde vloeken verklaren. De
vloeker wilde daarmee de schijn van zonde of ruwheid afweren, als hem heilige of
ruwe woorden in de mond kwamen. Hij wilde zeker doorprieming van de tong,
aandekaakstelling, geseling of handafhakking ten koste van veel vermijden. Als voorbeelden van die bastaardvloeken noem ik hier akkerelemalementen 'bij Gods heilig
sacrament', akkermast 'bij de heilige kruisboom, bij het heilige kruis van Jezus
Christus', bloemenherten 'bij het bloedend hart van Christus', eleweken 'bij de Goede
of Heilige Week', bij gans bokke bloed 'bij het bloed van Christus', sakkerkoek-en-vijgen
'bij het Lijden van Christus'. Zie hiervoor hoofdstuk vi.
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In een Plakkaat van 1518 wordt op blasfemie nog een milde straf gesteld. De hoogste
strafwas in geval van recidive de kaak (De Roo 1970: 12). In het Grootplakkaat dat
Karel v in 1531 uitvaardigde, bedreigt artikel 43 godslasteraars in het algemeen met
gevangenisstraf op water en brood gedurende een maand. Doch zij die God, Maria
of de heiligen loochenen of versmaden "met een quaden en felle monde en herten"
worden bovendien gestraft met het doorsteken van de tong, "waaruit de heilige
verontwaardiging over de godslastering sprak" (Huizinga 1919: 265).
Dat de straffen tegen het vloeken toch ook in deze periode niet mals waren, wordt
aangetoond door bijvoorbeeld een "ordonnancie op de corenmeters" te Delft uit het
jaar 1542. Een korenmeter is de persoon, door de magistraat aangesteld om samen met
de korenzetter het graan te meten:
"Nyemandt en moet insgelijcx In die voerseyde plaetsen (het cruyers huysgen of de
brouwerien) vloecken ofte euelen ofte malcandere malediceren seggende die duuel haelt
u, Godgeue u Sint Jans euel ofte diergelijcke voerdens ofte malcandere oick lochenen
opte verboertenisse van voir deerste reyse acht daegen leech gaens" 'Niemand mag
eveneens op de genoemde plaatsen (het kruiershuisje of de brouwerij) vloeken of
kwetsen of elkaar vervloeken door te zeggen: de duivel haie u, moge God u de vallende
ziekte berokkenen of dergelijke uitingen, of kwaad spreken op straffe van voor de
eerste keer van acht dagen zonder werk' (De Navorscher 10 [i860: 90]).
In een ordonnantie op de militaire discipline uit 1590 vinden wij de volgende twee
veelzeggende artikelen:
"Eerstelijck: De ghene die den Name des Heeren ijdelijck voert ofte die blasphemeert,
sal voor de eerste reijse een honorable amende doen, ende drie dagen in gevanckenisse
te water ende te broodt ghestelt worden, ende voor de tweede reijse sijn tonge met
een gloeijende ijser doorsteken, ende voorts ghedevaliseert worden tot op sijn hemde,
ende gebannen uijt de Vereenighde-Provintien" 'Op de eerste plaats: degene die de
naam des Heren ijdel gebruikt of die godslasteringen gebruikt, die moet bij de eerste
keer een substantiële boete doen en drie dagen op water en brood gezet worden. Bij
een tweede keer moet zijn tong met een gloeiende priem doorstoken worden. Tevens
zal hij tot op zijn hemd uitgekleed worden en uit de Verenigde Provinciën verbannen'.
"In gelijcke penen sullen mede vervallen voor de eerste ende tweede reijse, degene die
ijet sullen doen ofte seggen tot spijt ofte spot van het Woordt Godts ofte de KerckenDienaers" 'Dezelfde straf moeten zij krijgen die voor de eerste of tweede keer iets doen
of zeggen dat het woord van God en de dienaren van de Kerk benadeelt of belachelijk
maakt' (De Navorscher & [1858: 244]).
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Deze citaten bevestigen de conclusie dat op het plegen van heiligschennis jegens Gods
naam in de decennia na de Hervorming een steeds zwaardere straf kwam te staan.
Het vergeldingsprincipe en de band tussen daad en (lichaamsdeel van de) dader
werden in de straffen wreed gedemonstreerd (Plooy 1986: 23).
Aan het eind van de 17de eeuw wordt het vloeken nog wereldser. Daarop wijzen de
hierboven aangehaalde verminkingen, naast nog talloze niet-genoemde. In mijn
Glossarium van zeventiende-eeuws Nederlands (1981) vindt men o.a.: elekaart; ellemallementen; elleweken; bij gommen; gort wous; gortelingen; gurke; guts wolven; igurke; ja
sus; jee; jemy; jeny; posteloxy; potsnikkel; potswongd; sakereels; sakkerloosjes; sakkerloot;
sintvelten; slabbermenten; slapperment; zeemers. Zie verder hoofdstuk vi, ook voor de
betekenissen.
Spoedig herkent men de verminkingen niet meer als halve of gebroken vloek, met als
gevolg dat de formules steeds onnauwkeuriger gebruikt worden en hun emotionele
lading en ergo hun kracht verliezen. Als de vloek zijn expliciete taboekarakter verliest
en te onschuldig wordt, als "elke vrees voor de vervulling van den vloek geweken is,
verslapt het vloeken tot de eentonige ruwheid van later tijden" (Huizinga 1919: 263).
Het WNT demonstreert dat het woord God in tal van min of meer vaste uitdrukkingen,
zegswijzen, spreekwoorden, zegenbeden, verwensingen, maar ook in vloeken in zeer
verzwakte toepassing gebezigd gaat worden. God gaat fungeren als een versterkend
toevoegsel, hetzij als nadrukkelijke bevestiging, hetzij als uiting van verschillende
aandoeningen. In uitroepen van het type Och Here God!; Wel God allemachtig!; mijn
lieve God!; Goeie God!; Mijn God!; God in de Hemel!; God alle joden!, waarbij de oudste
citaten uit het Antwerps Liedboeck en Bredero stammen, is God eigenlijk (bestanddeel
van) een tussenwerpsel geworden.
En hoe zat het met de straffen op het vloeken in deze periode? Opnieuw hier niet meer
dan een illustratieve bloemlezing.
In een herziene "Ordonnantie op 't vieren en onderhouden van den Sondagh, mette
dependentien van dien ('met alles wat daarmee samenhangt')" [1674] lezen wij:
"Item zal niemandt op publique wegen ende plaetsen vermogen met caerten ofte
dobbel-steenen te spelen, te kegelen of keijlen, met legh-penningen of andere
penningen aan te werpen, vloeken noch sweeren enz. op pene van t'elcken reijse
ses gulden bij yeder te verbeuren" 'Ook mag niemand op openbare wegen en
plaatsen kaarten of dobbelen, kegelen of keilen, met legpenningen of andere
penningen gooien, vloeken noch vervloeken enz. op straffe van telkens per persoon
zes gulden te verbeuren' (De Navorscher 7 [1857:165]).
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Op 24 juli 1673 werd door Prins Willem m in het leger te Raamsdonk een zeer streng
plakkaat tegen het vloeken en zweren uitgevaardigd. In het Groot Militair Woordenboek van J. Dibbetz [1740] wordt verwezen naar een bepaling uit 1673 betreffende
profaneren: "Als een Officier sulks doed, sal hy voor de eerste reyse ('keer') verbeuren
een maand Solds ('soldij'), te appliceeren ('bestemmen') een derde ten profyte van
den Aanbrenger, ende de twee resteerende derde-deelen voor de Armen: Ende voor
de tweede reyse sal denselven Officier van syn Chargies gedeporteerd worden ('uit
zijn functie ontheven worden') voor soo lange als (in die tyd als deese Resolutie
gemaakt is) syn Hoogheyd goed sal vinden: En in gevallen sy Soldaaten of andere
Persoonen syn die geene Chargies hebben, sullen sy voor de eerste-maal onder den
blaauwen Heemel voor haar Regimenten, ten toon voor al de weereld, aan een Paal
geslooten ('aan de schandpaal vastgemaakt'), en twee dagen lang te Water en te Brood
aldaar gesteld, en de tweede maal met een gloejende Priem door de Tonge geboord,
en uyt het Gebied van deesen Staat gebannen worden" (De Navorscher 9 [1859: 288] ).
Hoe men over dergelijke maatregelen dacht, leert ons een resolutie van de Staten van
Holland uit 1656. Het veelvuldig misbruiken van Gods heilige naam door te vloeken,
zweren en lasteren kan veel beter geweerd en voorkomen worden door goed onderwijs
en voortdurende correctie, dan door politieke decreten, plakkaten en ordonnanties.
De bedienaars van het heilig evangelie worden door de Hollandse Staten voor deze
taak aanbevolen.
Eind zeventiende eeuw vaardigen burgemeesters, schepenen en rechtbank van Haarlem een gerechtelijk verbod uit om de zonde van het vloeken te weren en de eruit
voortkomende rampspoed af te weren. Immers God zelf had gezegd, dat Hij lichtvaardig vloeken en lasteren van Zijn Naam niet ongestraft zal laten. Zij "ordonneeren,
verbieden en statueeren ('stellen vast') bij deze, alle ende een yder die Gods heiligen
naam met ligtveerdig ende moetwillig sweeren, vloeken ende lasteren, misbruiken
ende schenden zal, op wat maniere sulks mogte geschieden, als te weten: Bij God zoo
waarachtig, als God leeft, bij Gods Woord, Gods Sacramenten, Jezus bij mijn ziel, ik
moet nooit God sien als ook seggende, de duivel haalt mij ofte duivel haalt u, of vaart
u in 't harte en diergelijke schrikkelijke lasteringen en vervloekingen, op poene
('straffe') van telken reize ('van iedere keer') te verbeuren, de somma van negen caroli
guldens, tot veertig grooten vlaems t stuk (...)" (De Navorscher 6 [1856: 303]).
Van een verzengende dramatiek bij het straffen van godslasteringen is geen sprake
meer. Van de aantrekkelijkheid van een vloek die schuilt in het te nemen risico is
nauwelijks meer over dan het betalen van een katterigmakende geldboete. Alleen de
militaire stand behoudt zijn aanvallend en verminkend imago.
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6.

Achttiende eeuw
Of ook de periode na 1700 de hypothese bevestigt dat iedere periode haar eigen
vloekwoorden genereert, is op basis van het monumentale WNT niet goed te bewijzen.
Nader onderzoek naar primaire bronnen is hier nog gewenst. Aan het WNT is in elk
geval duidelijk merkbaar dat artikel 4 van het Plan van een Nederlandsen Woordenboek
zijn uitwerking op het woordenboek niet gemist heeft. In dat artikel bepaalde Matthias
de Vries, de stichter van dat woordenboek, dat uit zeventiende- en achttiende-eeuwse
werken alleen zou worden opgenomen "wat nog heden in eenig opzigt voor de taal
belangrijk mag heeten." Het achttiende-eeuws is aanvankelijk stiefmoederlijk behandeld, en het heeft er vaak de schijn van dat vloeken al schipbreuk geleden hebben,
voordat zij in de veilige haven van het WNT voor anker konden gaan.
Ongetwijfeld zullen al dan niet lokale juridische bepalingen tegen het vloeken vloekwoorden in geschriften en drukwerk onder de kleine criminaliteit gerangschikt
hebben. Voor een goed begrip memoreer ik hier nog even de geschiedenis van die
wetgeving tegen godslastering.
Tijdens de Republiek werden door talrijke gewestelijke en plaatselijke besturen
plakkaten uitgevaardigd tegen het vloeken en ijdel zweren.
De Verlichting kenmerkt zich echter bovenal door religieuze verdraagzaamheid. Het
aantal religiedelicten blijft wettelijk beperkt. Wie godslastering bedrijft, dient straffeloos te blijven, daar alle handelingen die de godheid beledigen, buiten de menselijke
justitie vallen. De denkbeelden van de Verlichting worden aan het einde van de 18de
eeuw op radicale wijze in praktijk gebracht door de Franse Revolutie, d.w.z. dat
misdrijven tegen de godsdienst worden opgeheven. Ook de Code Pénal, bij ons in 1811
ingevoerd, kent het begrip godslastering niet. Gedurende het revolutietijdperk hier te
lande bleef in de nationale wetgeving blasfemie strafbaar. Het ontwerp-Lijf strafrechtelijk Wetboek van 1804 wijdde nog een afzonderlijke afdeling aan godloochening en
godslastering.
Het lijkt voor de hand te liggen dat de strafbaarheid van de godslastering preventief
gewerkt heeft. Mildere vloeken zullen daarvan ongetwijfeld het gevolg geweest kunnen zijn. Het heeft er, als wij onder de trefwoorden God en verdoemd kijken, in elk
geval de schijn van dat sommige vloeken in de achttiende eeuw meer gaan fungeren
om verbazing, sterke afkeuring, gekwetste gevoelens of ergernis uit te drukken. Soms
ook dienen zij als versterking of bevestiging. Dit laatste geldt in elk geval voor
verdoemd, dat als zodanig gebruikt wordt door Bilderdijk [1798], Van Lennep [1800]
en Wolff en Deken [1784], maar ook in Gewaande Weuwenaar, met het Bedroge
Kermiskind van 1709. Als aansporing of verzoek gaan in de achttiende eeuw dienst
doen de woordgroepen in Godsnaam, in Jezusnaam, in 's-hemelsnaam en om Godswil.
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Als uitroepen met een betekenis 'hoe is het mogelijk, wat een ongeluk' kon ik voor
dezelfde periode noteren: Och God; God almachtig; Lieve God!; Goeie God!; Mijn God;
God in de Hemel; God in Den Haag.
Hoe de achttiende-eeuwer zelf oordeelde over vloeken en zweren, weten wij van het
Zinryk en Schertzend Woordenboek [1761] en van de moraliserende achttiende-eeuwse
Groskamp ten Haves.
Uit het Zinryk Woordenboek wil ik de volgende passage de lezer niet onthouden. In
no. 109 lezen wij:
"Door Vloeken verstaat men in 't algemeen alle godslasteringen, ligtveerdige uitdrukkingen, ruw en ontbondig spreken (...). Het is een hemeltergend kwaad, 't welk
uit kwaadaartigheid, bedorven opvoeding of uit eene dartele overmoed gebooren
word. Eene Zonde, welke oudtyds met de dood wierd gestraft, en die thans nog,
geschiet het niet opentlyk voor de waereld, door de Goddelyke Gerechtigheid word
op het geduchste gewrooken. Het Ongeloof mag vry met deze waarheid spotten,
het mag vry redenen voor het licht brengen, die deze stelling zoeken kragteloos te
maaken: de ervarendheid leerd evenwel dat niets zekerder is, dan dat de meeste
Godlasteraars en Vloekers een rampzalig einde ondervinden."
En in De hoofsche welleventheid en loffelyke welgemaniertheid van 1733 klinkt de
omschrijving van vloeken zelf al als een vloek in de consistoriekamer:
"Het is, boven dat men God vertoornt, een zeer grote onzedigheid voor wellevende
Menschen, te zweeren, gelyk wy reets gezegt hebben: en noch veel grooter, onder
het spelen, daar alles vredig, om het vermaak niet te stooren, moet in zyn werk
gaan."
In de loop van de 18de eeuw, schrijft De Baere (1940: 51), was het merendeel van de
gewraakte godslasteringen zo goed als uitgestorven of tenminste zodanig ontaard, dat
ze als helemaal onschuldig werden beschouwd: gooi, gut, get, gans, pots, pot, jan, jee,
snot, ju, gans sacker venten, sapper, ajakkes enz. Enkel die formules, waarin de naam
van God duidelijk werd vernoemd, bleven met het stempel godslasterend en zondig
gemerkt.
De godsdienstdelicten werden tegen de eeuwwende verregaand geseculariseerd. Zo
er al een God, een Opperwezen is, dan heeft Hij onze steun niet nodig, was het idee
(Plooy 1986:25). Steeds meer vatte de gedachte post dat God niet beledigd kan worden,
laat staan dat Hij zich op de mens die Hem lastert, wreekt. En ook de gedachte dat
Hij alleen verzoend kan worden door een straf voor de lasteraar, werd steeds meer als
een historische vergissing gezien (Vgl. Blickle 1993).
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P. Buijnsters laat mij desgevraagd weten: "In de door mij gelezen i8e-eeuwse romans
komen ook weinig echte vloekwoorden voor: de roman had toch al een slechte naam
en de auteurs deden juist hun best om dat negatieve imago te doorbreken" (brief dd.
9 maart 1992).
Rob Tempelaars bevestigt het oordeel van Buijnsters door van Den Vrolyke Tuchtheer
[1730] van J.C. Weyerman te concluderen, dat er naar verhouding, zeker in vergelijking met de overstelpende hoeveelheid scheldnamen, weinig vloeken voorkomen. En
als ze voorkomen, dan worden ze gebruikt door iemand anders in de directe rede en
vaak met gebruikmaking van **. De drie volgende citaten voegt Tempelaars ter staving
van zijn conclusie bij:
(1) Be G**! Ben Juda, (riep hy met een smeerige stem), p. 106.
(2) Sakrem**t! (gilde myn vriend) is 't niet om dol te worden, als men moet hooren
en zien, dat een gelettert man, dien ongeletterden Leviathan den honing om den
mond smeert, en dat om een vocht waar aan geen kamernymf van fatsoen haar
bloozende lippen zou willen zetten?, p. 133.
(3) Ook gaf hy geen geringe blyken van de vaardigheyt zyns geests, door de vrouw
die haar op het rekstroo ley te ontheffen van haar links veemoeden, die, ziende
dat het licghaam van Madame met meer azuure plekken was bezet, als de
starrekykers vlakken hebben ontdekt in de tronie van de zon, hem vroeg, Hoe
zulks bykwam? waar op hy zonder de minste ontsteltenis antwoorde, Ha, Sakram**t! dat komt uyt het quaadaardig klimaat van het land, de arme Dame
verviel in de landziekte, en is aan het scheurbuyk gestorven, p. 147.

7.

Negentiende en Twintigste eeuw
In de 19de en 20ste eeuw worden er net als in de voorafgaande perioden natuurlijk
godslasteringen, godslasterlijke taal of daarvan afgeleide krachttermen gebruikt. Het
literaire realisme van de 19de eeuw is evenwel van dien aard, dat in de geschreven
bronnen weinig teruggevonden is van dat vloekjargon. En als er al sprake is van een
religieuze vloek, dan is elke relatie met de heiligheid der dingen inderdaad meestal
verdwenen; de vloek is verworden tot een interjectie. Dat althans is de indruk die het
WNT in zijn negentiende-eeuwse citaten onder God enz. bevestigt. De 19de eeuw is
voor ons onderzoek zeker niet de gouden eeuw van brute vloeken. Maar deze
conclusie geldt alleen voor de geschreven taal, en dat vertekent het beeld. In de
alledaagse omgangstaal zullen er in dezelfde lagen van de bevolking als daarvoor en
daarna vloekwoorden gebezigd zijn, waarin de namen van bovennatuurlijke en helse
machten, van de elementen en van heiligen de vloeker geholpen hebben zijn emotionele aandoeningen luid ten toon te spreiden. Of katholieken dat vaker en gemakkelijker deden? Ook die vraag kunnen wij niet goed onderbouwd beantwoorden. Feit is
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wel, dat zij in geval van een echte godslastering via de biecht absolutie voor een
dergelijke zonde konden krijgen en dus weer hun eeuwig heil konden veiligstellen.
Dat sacrament van boetvaardigheid kan er zeker toe geleid hebben dat de katholiek
zich niet druk maakte om een vloek meer of minder. Zelfs als 'gewoontezondaar' kan
hij immers telkens opnieuw zijn toevlucht tot de biecht nemen en de banbliksems van
de Kerk over zijn zondigheid bezweren. Het beeld van de eschatologische guillotine
dat de vloek voor de orthodoxe protestant oproept, is de roomse vloeker geheel
vreemd.
Het taboe dat rust op het vloeklexicon is er stellig de oorzaak van dat tot de jaren zestig
van de 20ste eeuw de vloekgewoonten, en meer nog de bouwstoffen van de vloeken,
nauwelijks veranderingen ondergingen. Nederland was een conservatief land, en veel
veranderingen in de taal deden zich aanvankelijk niet voor.
Maar dan is er de democratisering in de jaren zestig, die de samenleving verandert en
daarmee de taal. "Opmerkelijk", zegt Van den Toorn (1997), "is een toenemende
tolerantie, misschien ook onverschilligheid, ten aanzien van uitspraak, woordkeus,
dialectische varianten en informeel taalgebruik. Het gaat dan om een tolerantie als
reactieverschijnsel, reactie namelijk tegen het streven naar een in alle opzichten
verzorgd taalgebruik van de oudere generatie. De jongere, de echte naoorlogse
generatie, vol verzet tegen het establishment, verwerpt discriminatie op uitspraak of
woordgebruik. Autoriteit verdwijnt steeds meer, gevolg van de anti-autoritaire beweging van jaren '70, die gekenmerkt werd door onzekerheid van de oudere generatie
ten opzichte van gezag en opvoeding. Het ideaal van de echte burgercultuur met als
kenmerken onder meer carrièredrift, competitie- en prestatiedwang en de onderdrukking van emoties is aan het verdwijnen ten faveure van een tegencultuur, die juist
wèl alle ruimte wil laten aan emoties en vrije ontplooiing van de persoonlijkheid, wat
men daaronder ook moge verstaan." Het doorbreken van het taboe, het failliet
verklaren van de normen van de oudere generatie, het moet vanaf de jaren zestig
allemaal kunnen. Woorden die "voor de oorlog niet getolereerd werden in de meeste
gezinnen, verschijnen nu in druk, niet alleen in geavanceerde literatuur, maar ook in
respectabele kranten. Auteurs als Jan Wolkers, Jan Cremer, G.K. (van het) Reve en
vele anderen schuwen geen enkel woordgebruik en op het gebied van seksualiteit,
lichaamsfuncties, dood en ziekte, godsdienst (vloeken!) zijn de grenzen van het
toelaatbare drastisch verlegd", aldus Van den Toorn.
In hoofdstuk iv zullen wij gedetailleerd zien hoe de veranderingen in de hedendaagse
samenleving, met name de secularisatie en de doorbreking van de laatste taboes, geleid
hebben tot een verrassende wijziging van de vloektermen. Wat uit ons enquêtemateriaal met name zal blijken is het volgende.
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Als vloeken ontdaan worden van God en daarmee hun taboedoorbrekende karakter
verliezen, worden er andere domeinen genaast om zich in geval van stress, calamiteiten of panieksituaties emotioneel te kunnen ontladen. De spreker neemt zijn toevlucht
tot woordvelden met verboden gevoelswoorden uit de obscene en scatologische sfeer.
Ook hier geldt dat die woorden aan de ene kant naar zaken verwijzen, maar aan de
andere kant ook waardeoordelen weergeven die de sprekers daaraan hebben toegedicht. Zo duiden schijt, shit en merde op waardeloosheid en is kut het symbool van
onmacht. Genoemde woorden willen de waarde verminderen van de dingen waarmee
men vloekt. Zij drukken afkeer, walging, vijandigheid, minachting enz. uit. Het zijn
expressies van emoties. Deze gevoelswoorden krijgen een emotionele lading omdat
zij verboden zijn, en zij zijn verboden omdat zij op het gevoel werken (Bryson 1990:
214 e.v.). Woorden als shit, kut of klote verklanken met behulp van een specifieke
intonatie de incidentele stemming of gevoelservaring van een spreker in de gegeven
situatie. De volgende zinnen, die alle afkomstig zijn uit de Leidse taalbank van het
Instituut voor Nederlandse Lexicologie, mogen dienen als demonstratie van deze
stelling.
Shit
(1) "Duikbootaanval", antwoordde de bootsman. "Shit" zei Chris. «Uitroep van
angst, ergernis en woede bij het horen van iets ontzettends, verbij sterends of
ongekends»
(2) Ze hoeven alleen maar hun bek open te doen. Shit. En dan zitten ze daar met z'n
tienduizenden in de haven te niksen. «Uitroep van verontwaardiging over iets
ergerlijks»
(3) Shit! Het is een dwaalspoor, ik weet het toch. «Uitroep van woede over iets
ongehoords of ergerlijks»
(4) Ik hoor het Sinatra al helemaal zingen. Shit. Alleen zou Sinatra moeite hebben
om het éénendertig letters bevattende woord te laten swingen. «Uitroep om
teleurstelling of ergernis tot uitdrukking te brengen»
(5) De motor start weer niet. "O Shit" klonk het van onder de Honda. «Uitroep van
woede, frustratie en teleurstelling»
Klote
(1) Mooi klote, gromde Peter, zonder videobeeld van deze overwinteraars is mijn
reportage niet compleet. «Uitroep van verontwaardiging over iets ergerlijks»
(2) Het is klote, wij moeten alles goed bekijken alvorens tot ontslag over te gaan.
«Uitroep van onzekere berusting»
(3) "Het is een heel knap arrangement" zei John S. "Klote nog aan toe", antwoordde
Stefan K. «Uitroep van verontwaardiging over iets ergerlijks»
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Vulgaire of obscene woorden en huiveringwekkende verwensingen (krijg de aids)
treden op de voorgrond, maar ook expletieven (type goeie genade) en eufemiserende
leentermen als fuck en bullshit. Het zijn vooral deze categorieën die de hedendaagse
vloeker in geval van spanning en overspanning zijn ammunitie leveren (Montagu
1967:104).
Waar ik hierboven gesproken heb over wettelijke beperkingen en sancties in verband
met het vloeken in vroegere eeuwen, wil ik niet nalaten om over strafbare godslastering in onze dagen te spreken.
Alleen in de periode 1811, toen de napoleontische Code Pénal bij ons werd ingevoerd,
tot 1932, heeft ons land geen strafbare godslastering gekend. In 1932 diende de
toenmalige minister van justitie, J. Donner, een wetsontwerp in bij de Staten-Generaal
met voorzieningen betreffende bepaalde voor de godsdienstige gevoelens krenkende
uitingen. In artikel 147 W.v.S. lezen wij daarom: "Met gevangenisstraf van ten hoogste
drie maanden of geldboete van de tweede categorie wordt gestraft hij die zich in het
openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding door smalende godslasteringen op
voor godsdienstige gevoelens krenkende wijze uitlaat." Van meet af aan houdt dit
artikel in dat vele gevoelenskrenkende uitingen straffeloos moeten blijven, omdat de
vrijheid van meningsuiting niet mag worden beknot. De uitingen moeten, zoals de
Memorie van Toelichting ons laat weten, betrekking hebben op een God. "Godsdienst
is opium voor het volk" valt niet, maar de leuze "God is het kwaad" valt wel onder de
delictomschrijving. Alleen de als persoon gedachte God wordt door de strafwetgever
beschermd. Het bepaalde geldt voor de God van de joden, van de unitariërs, van de
vrijzinnigen en van de rooms-Katholieken. Een smalende voorstelling van Maria valt
niet onder de delictsomschrijving. Dat de uitlating smalend klinkt, is niet voldoende;
de concrete uitlating moet smalend zijn bedoeld. Bepaalde grove vloeken worden,
indien zij slechts onbedacht worden geuit, buiten de omschrijving van dit delict
gesteld (De Roo 1970: 87 e.v.).
Ondanks de toenemende secularisatie in de 20ste eeuw zijn er talloze beperkingen op
het gebruik van de namen van onze god(en) en hun dienaren. In 1988 ontstond er in
West-Europa een rel rond de film The last Temptation of Christ van Martin Scorsese
wegens de liefdesscènes tussen lezus van Nazaret en Maria Magdalena. De kwestie
van de godslastering kreeg een grimmig karakter toen ayatollah Khomeiny van Iran
op 14 februari 1989 een fatwa, 'het religieuze doodvonnis der Islam', afkondigde over
de schrijver Salman Rushdie. Rushdie zou de profeet Mohammed beledigd hebben
in De Duivelsverzen. Het belangrijkste bezwaar was dat Rushdie de profeet een
losbandig leven zou hebben toegeschreven, en dat de godsvoorstelling van het romanpersonage Gibreel beledigend was. In een droom ziet deze God met een peper-enzoutkleurige kortgeschoren baard, kalend - hij had kennelijk roos - en met een bril
(Elias 1992: 90). Het doodvonnis dat door ayatollah Khomeiny werd uitgevaardigd,

58

DE GESCHIEDENIS V A N DE VLOEK EN HET VLOEKEN

leidde tot ernstige politieke repercussies in Iran, Europa, India en Pakistan (vgl.
Lawton 1993:177-201).
Waar het merendeel van de hedendaagse vloeken die etymologisch teruggaan op een
eedformule met het woord God of andere aan de religie ontleende woorden erin bijna
alle tot ideofonieën geworden zijn (typegaf, gatsie, gatver, gatverdarrie, gatverdegatver,
get, getsie, getsiederrie, getverdegetver), is het begrijpelijk dat art. 147 van het Wetboek
van Strafrecht geen of nauwelijks invloed op de productiviteit van de hedendaagse
emotionele zelfontladingen gehad heeft.

8.

Historische recapitulatie
(1) Eedformules ontaardden tot krachtige uitingen van allerlei heilige huisjes omvergooiende gevoelens. Zij werden tot gevoelswoorden, krachttermen, vervloekingen en sleetse stopwoorden. Eveneens bestond van oudsher de gewoonte om
zich in geval van toorn of hulpeloosheid smekend, aanklagend of honend tot God
te wenden. Die aanklacht jegens en dat schelden op God is eveneens vloeken. Een
tweede oorsprong van de vloek dus. En dan is er de maatschappelijke vloek, de
vloek die los van meineed of aanklacht de normen van de samenleving tart. Met
vloekwoorden verlevendigt de vloeker de conversatie, het spel enz., terwijl hij
weet dat hij de norm overtreedt, maar brengt hij zijn doel naderbij.
(2) Iedere periode die wij nader bekeken, produceerde haar eigen eed- en vloekformules. Het woordveld zweren/vloeken is constant in beweging, omdat oudere
beladen woorden en krachttermen afzwakken en daardoor vervangen worden
door uitdagende en explosieve nieuwkomers.
(3) Niet alle bastaardvloeken zijn uiteraard uit eedformules ontsproten. Een beroep
op een hogere macht was en is niet noodzakelijk een eed. Gedome; gedorie;
goddorie; grote, goede goden; jandomme; jandoppie en Goh ("Goh, hebben jullie een
eigen universiteit" (Mare, 5 maart 1992)), getuigen daarvan.
(4) De onmiskenbare kracht achter de meeste middeleeuwse eed- en vloekformules
was het christendom. Een verbazingwekkende hoeveelheid van krachttermen,
godslasteringen, banvloeken en vloeken, alle zowel van persoonlijke als institutionele aard, corrupt en zuiver, werden gedurende de Middeleeuwen over de hoofden
van de gelovigen uitgestort. Het woord van God werd gebruikt en misbruikt,
verheven, vernederd en vervormd als nooit tevoren (De Baere 1940: passim).
(5) Wat ons bij de vele genoemde vloekwoorden vooral opvalt, is dat het heilige ten
prooi viel aan oneerbiedigheid, heiligschennis, grofheid, opgetogen wreedaardigheid, goddeloosheid en verdorvenheid. Niettemin schijnt bijvoorbeeld de weerzinwekkende aanroeping van het lichaam, bloed en de spijkers van een Christus
die in doodsangst aan het kruis hangt, ons nu net zo grotesk en bizar als de
hedendaagse scheldwoorden uit het domein van genitaliën, copulatie, excremen-
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(6)

(7)

(8)

(9)

ten en incest (eat shit, motherfucker) voor de middeleeuwer geweest zou zijn. Maar
hoewel seksueel vloeken nu zeer ernstig genomen wordt door sommigen en
luchtig opgevat wordt door weer anderen, had het religieus vloeken in de
Middeleeuwen meer kracht en bracht het meer schokeffecten teweeg.
De intensiteit van het vloeken verandert al tijdens de middeleeuwse periode. In
de vroegste periode is het vooral het gebruik maken van de mildste aanroepen
van geestelijke eigenschappen; het type bi mijn geloof. Vervolgens gaat het via
smeekbedes tot de heilige Maagd Maria en de heiligen, naar de godheid in zijn
verschillende serene aspecten, zoals bi god die sit in hemelrike. Zijn krachtigste
uitdrukkingen bereikt het in de interne verwijzing naar de persoon en het lijden
van Christus (waarop zinspelingen gemaakt worden als bij het lichaam van
Christus) en de verschillende gruwelijke expliciete evocaties van het kruis. Opmerkelijk voor onze taal en cultuur is hier tevens dat de naam van de Moedermaagd niet of nauwelijks gebruikt werd in stuitende verwensingen.
Doordat de impulsen tot hervorming toenamen, vielen de massieve structuur en
de woordenschat van de moederkerk uiteen. Als een gevolg daarvan veranderde
de hele aard van de religieuze uiting in kwaliteit van diep mystiek en mysterieus
in de richting van hervormingsgevoelens die hevig sociaal en politiek waren en
zich als een machtige kracht door de hele natie verspreidden via de volkstaal. Een
voorbeeld dat hier niet misstaat, is passie, dat oorspronkelijk het lijden van Jezus
Christus en de heiligen aanduidde en in de tijd van de Hervorming 'hartstocht'
gaat betekenen. In een atmosfeer van fanatisme en verdachtmakingen was het
onvermijdelijk dat algemene godsdienstige termen zouden degenereren, omdat
zij gebruikt werden om haat uit te drukken en omdat zij vanwege de vrees die
ervan uitging als krachtwoord en als blasfemie gebruikt werden. Bijna de gehele
godsdienstige en geestelijke woordvoorraad werd geradicaliseerd en a.h.w. een
soort krijgshaftig propagandajargon van de nieuwe beweging (Hughes 1991).
De Renaissance onderscheidt zich door een verschuiving van religieus naar
wereldlijk vloeken. De woorden waarmee men onder aanroeping van God of de
duivel iemand of zichzelf kwaad toewenst, verdwijnen uit de vaste formules,
zonder overigens geheel op te lossen. Daarvoor in de plaats komen woorden
waarmee men zichzelf of een ander verwenst. Vloeken krijgt de betekenis 'in
krachtige bewoordingen zijn misnoegen, ontevredenheid of afkeer uiten over'.
Curieuze verminkingen van de naam van God komen indrukwekkend veel voor.
Historisch gezien is vloeken heden ten dage op een enkele uitzondering na
inderdaad gedegradeerd uit de domeinen van God en godsdienst. De persoonlijke
vloek of verwensing is gaan overheersen, terwijl een plechtige verklaring en de
aanroeping van God en hogere machten, of zweren bij al wat heilig is en zweren
bij God dat, dienovereenkomstig verminderd zijn. In feite wordt het gebruik van
zweren bij wat heilig is gereserveerd voor formele, wettelijke handelswijzen, zoals
een eed afleggen of een beëdigde verklaring afgeven. De meeste verschuivingen
gingen in de richting van excrementele en genitale taboeoverschrijdingen.
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(10) De woorden in de vloeken werden onnauwkeurig gebruikt. Er kon zich zo een
semantische verschuiving voltrekken van specifiek naar algemeen. In taalkundige
termen kan men zelfs spreken van een overgang van open-klasse-woord naar
functiewoord of grammaticaal woord. Vloeken is thans niets anders dan ruwe of
ongeduldige woorden gebruiken. Alleen de gevoelswaarde is nog van belang. Een
vloek doet alleen nog denken aan blaffende honden en jagen slechts "bloode en
schuchtere luiden den daver ('schrik'; pvs) op het lijf' (De Baere 1940: 61).
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Inleiding
Waar in de vorige twee hoofdstukken de aandacht vooral uitging naar aard, identiteit
en geschiedenis van het vloeken, wordt hier stilgestaan bij de wijze waarop vloeken
als talige producten beschreven kunnen worden, d.w.z. als onderdeel van de woordenschat, dan wel als het resultaat van een proces van taalgebruik. Ook al is vloeken
volgens sommigen een vorm van geluidsvervuiling, een dergelijke visie zal mij er niet
van weerhouden om in dit hoofdstuk aandacht te besteden aan het taboe en aan de
authenticiteit van vloeken in ruime zin. Ook het razen en blazen van bastaardvloeken,
waarin de naam van God "behendig verdraaid en magisch geneutraliseerd" wordt en
van vloekverzachters en vloekversterkers zal ik in een taalkundig spotlicht plaatsen.
En natuurlijk is er vanzelfsprekend ruimte gereserveerd voor andere taalkundige
aspecten van het vloekidioom: morfologische, semantische en syntactische eigenschappen. Aan het eind van dit hoofdstuk wil ik samenvatten hoe het vloeklexicon
wordt verworven en hoe de klankwaterval van vloeken aan verandering onderhevig
is. En, omdat het woordenboekbloed nu eenmaal kruipt waar het niet gaan kan,
bepleit ik tenslotte een beschrijving van vloeken en verwensingen in woordenboeken
die recht doet aan de nuances in de emoties die zij uitdrukken en aan de kracht ervan
in verschillende religieuze en maatschappelijke kringen.

De beschrijving van vloeken en verwensingen
In een fractie van een seconde valt het besluit om jezelf emotioneel te ontladen, te
bluffen of om een onheilswens uit te stoten die aan een wezen of zaak vernietiging of
schade moet toebrengen. Toch zijn wij niet geheel vrij in het maken van onze keuzes
uit dat grote arsenaal van krachttermen en verwensingen. Die keuze wordt gestuurd
door de aard van de emotie en wordt mede bepaald door de verschillende eigenschappen die ieder lid van de genoemde categorieën heeft.
De vloeken die wij in een bepaalde situatie tot onze beschikking hebben, hebben
m.a.w. niet dezelfde waarde. Een simpel voorbeeld volstaat om deze uitspraak te
staven: gossiemijne en gosjepietje hebben een volstrekt andere waarde dan godverdom-
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me, godver, godverdegodver, verdomme en domme. Hetzelfde geldt voor verwensingen.
Loop naar je grootje! en krijg de pip! zijn van een irritante onnozelheid in vergelijking
met krijg de holstrontverklontering! en krijg de kankerteringtyfus!
Naar analogie van wat Geeraerts in 1994 heeft gedaan met benamingen voor kleding,
zou men de structurele eigenschappen van vloeken taalkundig kunnen beschrijven
tegen de achtergrond van vier soorten lexicale variatie die vloeken en verwensingen
net als andere woorden (kunnen) tonen. Welke soorten onderscheiden wij?
Woorden kunnen verschillende betekenissen hebben. Een woord kan een letterlijke
betekenis hebben, zoals hierna onder (c), en een woord kan een functie of een
gevoelswaarde uitdrukken. Taalkundig geformuleerd: een woord kan een denotatieve, referentiële betekenis hebben enerzijds, en een connotatieve anderzijds. Neem het
lexeem godverdomme in de volgende uitingen.
(a) Godverdomme, die auto sneed mij zo, dat ik bijna de berm in moest. Godverdomme betekent hier zoiets als 'je zult het geloven of niet' en 'ik was daarover zeer
verontwaardigd'.
(b) Godverdomme, wat maakte Litmanen twee prachtige doelpunten voor Ajax in
de halve finale van de Champions League tegen Panathinaikos. Hier betekent
godverdomme zoiets als 'ik stond vol bewondering'.
(c) Als ik de waarheid niet spreek, moge God mij verdoemen. In deze zin is god
verdoeme mij iets totaal anders dan in de voorgaande twee. Er is sprake van een
bezweringsformule om de gesproken woorden kracht bij te zetten.
Ook bij woorden als kut en shit is er sprake van verschillende betekenissen die eigen
zijn aan deze woorden. Zelden gaat het om de letterlijke en bijna altijd om een
emotionele betekenis of'bijbetekenis'.
Iets in de werkelijkheid waarnaar verwezen wordt, een referent, kan benoemd worden
met verschillende woorden die tot semantisch verschillende hiërarchische categorieën
behoren. Laat ik dat opnieuw demonstreren aan godverdomme. Wij kunnen de
categorieën bijvoorbeeld als volgt visualiseren.
vloek

vervloeking

blasfemie

profanatie

van bewondering

bastaardvloek

van woede
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Het woord godverdomme behoort tot al deze categorieën en kan dus hyperoniem,
hyponiem en synoniem zijn.
Van formele variatie is sprake als er met verschillende woorden naar een bijzondere
entiteit verwezen kan worden. 'Woede' kan iemand o.a. uitdrukken met godverdomme, shit, verdomme, godver, kut, nondeju, mieijaar en sakker. Minachting wordt meestal uitgedrukt door ziekteverwensingen: krijg een zweer aan je hart!; krijg de betontyfus
achter je hartkleppen, dan kan de dokter lang zoeken! en krijg de pleurisvervelling aan je
onderlip! Het lijkt erop alsof er een hele boel synoniemen bestaan voor een en hetzelfde
begrip, maar dat is een misverstand. In taal bestaan geen synoniemen, alleen pseudosynoniemen, woorden dus die eikaars evenbeeld lijken. Het taalgebruik leert ons dat
een taalsysteem geen verschillende namen voor een en hetzelfde begrip toelaat. Dat
zou tot onbegrip en verstoring van de communicatie leiden. Taal is wars van dubbelzinnigheid, behalve als het om een woordspeling gaat. Zelfs als het er de schijn van
heeft dat twee woorden een Siamese tweeling zijn, blijkt uit de context dat zij
verschillen. Een simpel voorbeeld is te vinden in ons geldstelsel. Een joetje en tientje
duiden beide op het bankbiljet van tien gulden, een knaak, riks en rijksdaalder lijken
synoniemen voor de munt van twee gulden vijftig en het heitje en kwartje lijken
eveneens substitueerbaar. De werkelijkheid leert dat de gevoelswaarde en het register
verschillen. Joetje, knaak en riks behoren dan tot het informele register en heitje wordt
alleen maar gebruikt in kringen van akela's en andere vertegenwoordigers van de
scouting.
Zoals wij hierboven zagen, is er sprake van variatie in benoeming als vloeken en
verwensingen een verschil in betekenis uitdrukken. Doen zij dat niet, dan is er sprake
van een regionaal verschil, zoals in het geval van mieijaar en sakker, die conceptueel
niet verschillen van godver of verdomme, maar die beide wel karakteristiek zijn voor
het zuiden van het taalgebied.
En dan is er ten slotte de contextuele variatie. Hiervan spreken wij als het gaat om
niet-conceptueel verschillende lexicale items voor één referent, die gekozen worden
afhankelijk van de gesprekssituatie en de geografische en sociologische karakteristieken van de deelnemers aan het communicatieve interactieproces.
Op grond van bovenstaande vier soorten variatie zou men een onderzoek kunnen
doen naar de interactie tussen die vier typen. Men zou de vraag kunnen beantwoorden
of de keuze van een bepaald woord voor de benoeming van een vloek, verwensing of
uitroep niet alleen door de context en sociolinguïstische variabelen, maar wellicht ook
door semasiologische en onomasiologische eigenschappen wordt bepaald. Wij zouden kunnen zoeken naar een antwoord op de vraag of de verschillende woorden die
tot de categorie 'vloeken' behoren zich door graden van onomasiologische sail-
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lantheid onderscheiden en of ze dat op dezelfde manier doen, zoals leden van een
categorie zich door verschillende graden van familiegelijkenis kenmerken.
In een dergelijk taalkundig onderzoek moet de vraag gesteld worden welke factoren
de keus van een woord boven een ander lexeem bepalen.
Omdat bij de bovengeschetste vragen het in wezen draait om het categoriseren van
woorden en de interne structuur van categorieën, zou een onderzoek dat dergelijke
vragen stelt bij voorkeur een cognitief onderzoek dienen te zijn. Cognitieve linguïstiek
is immers een theorie over categorisering in en door taal. Toch heb ik mij hier
uiteindelijk niet laten uitdagen door de structuur van de lexicale variatie bij vloeken
en verwensingen.
Taal kan vanuit uiteenlopende perspectieven bestudeerd worden. Taal kan ook
opgevat worden als taalgebruik. Welnu, tot dat taalgebruik als resultaat van een proces
voelde ik mij bij de vloeken onweerstaanbaar aangetrokken. De aandacht is, zoals in
de hoofdstukken iv, v en vi zal blijken, daarbij vooral gericht op de kenmerken van
de gebruikte vloeken en verwensingen.
Mijn aandacht richt zich op de inhoud van de boodschap die wordt overgebracht, op
de sociale, culturele en historische omstandigheden waaronder zij totstandkomt en
de wijze waarop zij door de moedertaalsprekers beoordeeld wordt.

3.

Vloeken zijn namen voor begrippen
Vloeken hoort zeker voor de gelovige taalgebruiker thuis in het rijtje drankzucht,
vechtlust en schuinsmarcheerderij. Dat standpunt mag dan gepassioneerd verkondigd worden en tot vele verbasteringen leiden, maar dat wil nog niet zeggen dat
vloeken vanuit taalkundig standpunt slechts lallende, explosieve of snerpende dreuteldreunen zijn. Zij hebben hoe dan ook een apart soort betekenis en dienen de
communicatie, behalve wanneer iemand zich in zijn eentje afreageert.
Laten wij de ritmische cadans en de bronzen sonoriteit van de vloek even buiten
beschouwing, dan kunnen wij van vloeken zeggen dat zij het resultaat zijn van een
proces van benoemen. Vloeken zijn namen die betekenissen uitdrukken. Daarbij
moeten wij ons bewust blijven van het fascinerende gegeven dat het begrip of de
betekenis die door de vloek benoemd wordt er altijd eerder is dan de naam. Eerst is
er een bewustheidsinhoud die om een naam vraagt.
Bij het identificeren van het object van dit onderzoek in hoofdstuk i en n hebben wij
vloeken beschreven als bluf-, intimidatie- en imponeergedrag, als negatief gebed en
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als emotionele zelfontlading. Vloeken glijden langs de gehoorzenuw van de ontvanger
en veroorzaken emoties. Maar vloeken doen meer, zij benoemen ook emoties. Als ik
tegen iemand zeg: "krijg de Overmaasse pestpokken!", dan benoem ik daarmee het feit
dat ik boos of teleurgesteld ben wegens iemands gedrag, of dat ik misschien zelfs walg
van betrokkene en niets meer met hem te maken wil hebben.
De begrippen of betekenissen die vloeken benoemen, zijn dus verschillende emoties.
Dat mag ook gezegd worden van vloeken die gebruikt worden om te bluffen, te
choqueren, te intimideren ofte imponeren. Ook in die omstandigheden gaat het om
agressie en woede, maar ook om de durf om een taboe te doorbreken.
Betekent het voorafgaande nu dat vloeken en verwensingen in onze dagen alleen een
emotionele betekenis hebben? Dat standpunt behoeft nuancering. Daarom schematiseer en vereenvoudig ik het veranderingsproces.
(1) De letterlijke betekenis die religieuze vloekwoorden hebben, is, zeker voor christenen, schokkend doordat zij in hun referentiële betekenis een taboe doorbreken
en pejoratief omdat zoiets door de kern van de moedertaalsprekers binnen het
patroon van de geldende normen en waarden als negatief ervaren wordt. Die
oorspronkelijke betekenis is - op een enkele uitzondering na - objectief en de
inhoud van het begrip is uiterst nauwkeurig te beschrijven. Neem bijvoorbeeld
God verdoeme mij. Dat was oorspronkelijk een zelfverwensing met de meest
denkbare letterlijke betekenis, t.w. 'God moge mij verdoemen (als ik de waarheid
niet spreek)'.
(2) Vloeken kunnen van betekenis veranderen. Dat gebeurt als de vloekformules te
vaak gebruikt worden. De referentiële betekenis slijt dan af. Dit gebeurt ook
geregeld als de vloek verbasterd is en men na verloop van tijd de oorsprong van
het verbasterde woord niet meer kent. Een woord als God wordt tot een uitroep
van schrik, verontwaardiging, bij het zien of vernemen van iets ontzettends,
verbijsterends, ongehoords enz. Tot goh bijvoorbeeld. En om nog twee andere
voorbeelden te noemen, ook van goy of huts is niet voor iedereen de etymologie
duidelijk.
(3) Naarmate dat afslijtingsproces zich intensiveert, worden de meeste woorden die
de bouwstenen zijn van vloeken of verwensingen niet langer gebruikt om indirect
te verwijzen naar iets in de werkelijkheid, maar steeds vaker om heftige emoties
of de houding van de gefrustreerde gebruiker in bepaalde situaties uit te drukken.
Hun betekenis berust dan hoofdzakelijk op hun gevoelswaarde. Zij worden tot
geladen begrippen die een signaal geven. En hoe zwakker de begripsinhoud van
een vloek- of scheldwoord, hoe krachtiger dat vloek- of scheldwoord (Feinauer
1981:166).
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Vloekwoorden noemen echter geen concrete emotie, zoals angst, woede, opwinding;
zij geven slechts emotionaliteit te kennen die eigen is aan woede, walging, verbijstering, schrik, verbazing, zorg, verwondering, pijn, teleurstelling, bevreemding, paniek,
afkeuring, ergernis, afkeer, onbegrip, afgrijzen, misnoegen, ongeduld, radeloosheid,
wanhoop, ontzetting, ontmoediging, wrok, agitatie enz. Zij zijn m.a.w. symptomatisch voor een bepaalde emotie.
In verwensingen als krijg de rambam!; je kunt mij de bout kachelen!; krijg de schompes!
en krijg een rolberoerte! is een letterlijke betekenis van de woorden moeilijk te
achterhalen. Het heeft er alles van weg dat de bout kachelen, schompes en rolberoerte
van meet af aan fungeren als klankexpressieve, emotionele versterkers, die verachting,
afkeer, weerzin, walging, haat, minachting e.d. weergeven.
Als de denotationele of referentiële betekenis van vloeken en verwensingen geworden
is tot een emotionele die als zodanig moeilijk is af te bakenen, krijgen zij het karakter
van uitroepen en interjecties. Wij zagen dat al even terloops. De functie van tot
uitroepen en interjecties verworden vloeken wordt in sterke mate bepaald door de
wijze waarop zij uitgesproken worden. Is die toon heftig, bevelend, vragend enz. of
niet? De intonatie kan bijvoorbeeld de bijvoeglijke naamwoorden godvergeefmese,
godverdommese, godmieljaarde, godvlammende enz. tot een term van bewondering of
genegenheid maken. In de ene context kunnen woorden zodoende zeer beledigend
zijn, in een andere zijn zij dat absoluut niet. Dat kan, zoals ik mij eerder liet ontvallen,
juist vanwege het feit dat zij a.h.w. betekenisleeg geworden zijn. Vloeken verliezen als
een afgelikte lollie hun contouren. De situatie waarin wij ons bevinden, speelt een
buitengewoon belangrijke rol bij het wel dan niet gebruiken van vloeken. En verder
is er de tijd die de betekenis van een woord kan veranderen. Shit betekende oorspronkelijk 'fecalièn', terwijl de huidige betekenis 'rotzooi', 'troep' en 'hasj' is. Maar als
vloek, uitroep of interjectie drukt het woord toch vooral afkeer dan wel ergernis uit.
De vloeken en verwensingen die gebruikt worden als stopwoorden en waarmee uiting
wordt gegeven aan verbazing, sterke afkeuring, gekwetste gevoelens, ergernis, of die
dienen als versterking of bevestiging van een bewering, zien wij vanaf de 19de eeuw
hoofdzakelijk in een verzachte vorm optreden. Bijvoorbeeld verdomd in plaats van
verdoemd.

4.

Door welke namen worden die begrippen of
betekenissen benoemd?
Wanneer een spreker woedend is, zoekt hij, zoals wij weten, woorden om die woede
en andere frustraties mee uit te drukken. Hij neemt zijn toevlucht tot de woorden met
de grootste taboewaarde, want hun verlossende waarde is dienovereenkomstig
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(Feinauer 1981:18). Talloze vloeken hebben die genoemde taboewaarde. Zij fungeren
in het taalgebruik als een soort Bengaals vuur en zijn, als zij religieus van oorsprong
zijn, vooral aanstootgevend voor de gelovige mens.
Op 17 maart 1995 schrijft Hugo Brandt Corstius in de Volkskrant: "Altijd zijn er
bepaalde woorden die je niet in het openbaar mag zeggen - terwijl toch iedereen ze
kent en denkt. Altijd zijn er dan een paar brutalen, die zulke woorden in het openbaar
gaan gebruiken. Iedereen is gekwetst en twintig jaar later gebruikt iedereen dezelfde
woorden." Wij zeggen dan dat het taboe is doorbroken en vervolgens geslecht.
Het woord taboe is een leenwoord uit het Tonganees, waar het 'heilig' betekent, of
'niet aan te raken'. Taboes bestaan in elke cultuur en hebben betrekking op bepaalde
daden, objecten of relaties die een maatschappij wil vermijden. Met woorden wordt
daarover niet direct gesproken. Verbale taboes hebben meestal betrekking op seks,
het bovennatuurlijke, excretie en dood (David Crystal 1987: 8-9). Voor onze cultuur
komen daar ziektes bij.
Een taboewoord, zou je kunnen zeggen, is een woord dat in een bepaalde cultuur niet
gebruikt of geschreven mag worden onder bepaalde omstandigheden of door een
bepaalde persoon. In de Zoeloegemeenschap bijvoorbeeld mag een vrouw nooit de
naam van haar schoonvader gebruiken, en zelfs woorden waarin syllabes voorkomen
die overeenstemmen met die uit diens naam, zijn voor haar taboe (Raum 1973: 58).
Voor woorden die een taboe aanduiden, gebruikt men omschrijvingen. Vaak zijn dat
dan eufemismen.
Vloeken zonder ruwheid, dreiging of grofheid zijn onbestaanbaar. Er is een minimum
aan grofheid nodig om iets een vloek te noemen. Een vloek heeft a.h.w. tanden nodig.
Die emotionele expressiviteit bestaat uitsluitend omdat de woorden die in die vloeken
gebruikt worden de culturele code schenden en het taboe doorbreken. Als woorden
dat minimum missen, worden zij niet meer als vloek aangemerkt. Dat is er de reden
van dat zoveel hedendaagse bastaardvloeken niet meer als vloek herkend worden.
Het taboekarakter van religieuze vloeken is, hoe kan het ook anders, door geloof en
bijgeloof ontstaan. Ik breng in dat verband de magische kracht van de vloek die wij
in paragraaf 2 van hoofdstuk 1 bespraken in herinnering. Bij obscene woorden is het
taboekarakter ontstaan door de vigerende fatsoensnormen of door overdreven
preutsheid. Men spreekt hier ook wel van een sociaal taboe. De overige leden van een
gemeenschap veroordelen de spreker die dit taboe doorbreekt onmiddellijk. Over het
taboekarakter van ziekteverwensingen kunnen wij hier kort zijn. Gezondheid is het
hoogste goed in onze cultuur. Iemand iets toewensen dat die toestand ondermijnt en
bedreigt, is het harteloos doorbreken van een sinds eeuwen gebalsemd taboe.
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Al naargelang de sterkte van de taboewaarde van een bepaalde vloek, geeft de vloek
een sterkere of zwakkere graad van emotionaliteit te kennen. Als een spreker bijvoorbeeld sociale veroordeling door de gemeenschap probeert te ontlopen, kan hij een
vloek uit een andere taal gebruiken. Uitheemse woorden hebben meestal een camouflerende uitwerking. Zo klinkt het adagium noli mingere contra ventum heel wat
gepaster dan je moet niet tegen de wind in pissen. Vloeken uit een andere taal hebben
over het algemeen een lagere taboewaarde dan de moedertaalvarianten. Of zoals
Liesbeth Koenen en Rik Smits (1992: 8) het formuleren: "Een term die al heel lang
meegaat in een taal heeft vaak een uitgekristalliseerde betekenis en roept heel veel en
precieze beelden, bijgedachten en gevoelens op. Een buitenlands woord kan van alles
suggereren, maar is vager omdat het niet echt in ons systeem ingebakken zit. Totdat
het lang en vaak genoeg gebruikt is natuurlijk, maar voorlopig klinkt 'Jesus Christ' nog
minder blasfemisch dan 'Jezus Christus', en komt 'shit' minder hard aan dan 'kut'."
Laten wij nu die zinsbegoochelende woorden die het taboe doorbreken eens als een
bidsnoer door de vingers laten gaan. Ik maak daarbij een onderscheid tussen vloeken
en verwensingen.
Vloeken
Woorden met een hoge emotionele waarde, betoogde ik, zijn veelal het geschiktst om
mee te vloeken. Het vloekgeschut werd en wordt daarom ontleend aan het heilige,
het verbodene, het obscene, het vulgaire en het aanstootgevende. De voorbeelden in
de voorafgaande paragrafen leverden daarvan al het klinkende bewijs.
Om voor het hedendaags Nederlands te kunnen vaststellen aan welke domeinen het
vloeklexicon het meest schatplichtig is, heb ik de frequentie laten berekenen van de
oorverdovende kakofonie van krachttermen die opklonk uit een door mij, samen met
het P.J. Meertens-Instituut, ontwikkelde vragenlijst. Die lijst, vragenlijst 8.1 uit mijn
collectie, bevatte allerlei situaties van frustratie, ergernis en andere emoties en vroeg
naar de verbale reactie op die situaties. Zonder rekening te houden met de parameters
leeftijd, geslacht en geloof, ziet het topklassement van die lijst er in dalende volgorde
aldus uit:
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1194
1104
1002

396
372
367
361
330
319
203

165
151
123
108
105
102

79

shit
godverdomme
verdomme
verdorie
kut
godver
nondedju
jezus
potverdorie
klote
potverdomme
god
godsamme
jezus mina
mieijaar
gvd
sodemieter

85
82
81
80

79
75
73
67
67
62
61
61
60

59
56
55
53

jezus christus
verrek
fuck
getverderrie
verdikkeme
sodeju
potver
val dood
mieljaarde
barst
krijg de klere
potverdrie
allemachtig
sodemieter op
domme
dedju
dju

Deze tabel laat een groteske eenzijdigheid zien in het selecteren van woorden uit
verschillende domeinen. Buiten de vijf verwensingen (verrek, barst, val dood, sodemieter op en krijg de klere), zien wij hoofdzakelijk vertegenwoordigers uit de religieuze en
in iets mindere mate uit de seksuele en excrementele sfeer.
Bezie ik evenwel het totale materiaal, en niet alleen de lijst van het Meertens-Instituut,
dan geeft die helikopterview alle grond aan de conclusie dat men zich voor emotioneel
taalgebruik in onze tijd hoofdzakelijk bedient, voorzover het onbedaarlijke vloeken
of bastaardvloeken betreft, van woorden uit de volgende domeinen:
(1) Religie: uitroepen, formules, verwensingen waarin de namen van God, Maria,
heiligen al dan niet verbasterd of eufemistisch voorkomen: God zal me bewaren;
Jezus Christus; verdomme; verdorie; mieljaarde; bij Sint-Amandus;, bij Sant-Vitus;
snotverdomme; potverdriedubbeltjes.
(2) Natuurverschijnselen: weerlicht, bliksem en donder. In de meeste gevallen gaat
het om gebiedende verwensingen van het type loop naar de bliksem]
(3) Obsceniteiten: fuck; klote; kut; reet; shit; sodemieter. Deze woorden drukken vooral
minachting, waardeloosheid en verachting uit.
Opmerkelijk is dat de niet-religieuze vloeken qua frequentie een dominanter positie
onder de hedendaagse vloeken innemen dan ooit tevoren. Vooral de woorden kut,
klote en shit lijken zeker bij de jonge generatie de vloekwoorden bij uitstek. Ik kom
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daar later op terug. De invloed van de Angelsaksische wereld is hier verbijsterend
groot. De expansie van genoemde woorden zal, zoals ik in paragraaf 7 van hoofdstuk
11 aanstipte, wel een van de 'verworvenheden' zijn van de democratiseringsgolf die
eind jaren zestig en begin jaren zeventig over ons heen kwam. In die jaren werd het
seksuele taboe van de verzuilde maatschappij door de oorlogskinderen uitdagend en
choquerend doorbroken. Persoonlijk ben ik van mening dat televisieoptredens van
tennisidolen als de Amerikanen Jimmy Connors en John McEnroe met hun vloeklitanieen op de internationale centrecourts aan de verspreiding van die vloeken hebben
bijgedragen. Bovendien raasden in de jaren zeventig veel Engelse vierletterwoorden
aan ons voorbij omdat veel Amerikaanse basketbalspelers in de Nederlandse competitie speelden. Maar dat even terzijde.
Omdat woorden uit de seksuele taboesfeer met emoties overladen waren en omdat
veel woorden uit de godsdienstige sfeer aan emotionele kracht ingeboet hadden,
werden zij als een soort alternatieve, allesvernietigende verbale raketten gebruikt.
Emotionele geladenheid zoals afschuw, woede, ellende enz. moesten zij in de heftigste
gradaties uitdrukken.
4.2.

Verwensingen
Het gebruik van de namen van natuurverschijnselen en van gevreesde en verwoestende ziektes in allerlei vervloekingen of verwensingen is bij ons zeer oud. Reeds in
de Middeleeuwen gold ziekte als ongeluk of pech. En dus was het een taboe. Ziekte
werd vanouds omgeven met vrees en bijgeloof. Therapieën, als wij daar al van mogen
spreken, waren gebaseerd op de welwillendheid van hogere machten die verantwoordelijk geacht werden voor die ziekten. Er was sprake van een mengeling van christelijke
theologie en heidens bijgeloof. In het Middelnederlands was de meest gebruikelijke
term voor ziekte euel, evel dat letterlijk 'duivel' betekent. Vele heiligen leenden hun
naam om een ziekte te benoemen: Sente Loys evel, Sente Quintijns evel, Sente Vincentius
evel, allemaal benamingen voor huidziekten, en Sente Antonius vier, een volksnaam
voor herpes. Ziekte was iets mysterieus en bovennatuurlijks (vgl. Weijnen 1995). Het
verschrikkelijke was onbespreekbaar. Alleen de vloeker doorbreekt dat taboe met zijn
ratelende verwensingen die druipen van het venijn. Dat is een wet van alle tijden.
Bekijken wij de voorraad Nederlandse verwensingen, dan constateren wij dat zij hun
kracht ontlenen aan hun benoemingsmotieven. Zeer sterk zijn vertegenwoordigd:
(1) aandoeningen: krijg een bult!; krijg een dikke lip!; krijg een loopoor!; krijg een vet
hart!; krijg wat aan je pik!; krijg een eeltzweer op je jongeheer!
(2) gebreken en andere ongemakken: breek je middenvoetsbeentje!; ik gun hem de egel
in zijn klapmuts!; krijg de neten!; krijg de pieten!; krijg de duivel voor je nieuwe jaar!

72

TALIGE ZAKEN

(3) dood: stik, verrek, verrot, verteer!; steek de emmer!; donder in je graf!; sterfin de
meelzak en ga gepoeierd de hel in!; stik de moord!; donder in je graf!
(4) onheil: je kunt een kind door je neus krijgen!; je kunt mijn zak opblazen!; zak door
de plee!; krijg tieten!; steek een kaars in uw gat, dan hebt ge geen kandelaar nodig!;
stort door je enkels!; je kunt me de bout hachelen!
(5) ziektes: krijg de aids!; krijg de cholera!; krijg de kanker!; krijg het lazarus!; krijg de
pleuris!; krijg de pokken!; krijg het schurft!; krijg de tering!; krijg de tyfus!
(6) excrementen: zak in de stront!; schijt omhoog!; eet kraakporselein, dan schijt ge
scherven!; val in de zeik!
(7) seksualiteit: je kunt je beter laten naaien!; je kunt mijn kutje kussen!; kus mijn viool!;
kus mijn kloten!; neuk je moeder!; ga je vader rukken!; ga op je vinger zitten!; stik in
je pik!

Vorming van vloeken en verwensingen
Vloeken
Grondvormen
De basisvormen van vloeken vinden wij terug bijvoorbeeld in aïlejezus, allemachtig,
bliksem, Christus, donder, duivel, God, God beware me, God zal mij liefhebben, Here
mijn tijd, Jezus Christus enz. Het gaat in deze groep om simplicia, afleidingen,
samenstellingen en formules in hun canonieke vorm.
Bastaardvloeken of vloekverzach ters
"Als hij zich in een situatie geen raad meer weet, richt de mens zich tot zijn Heer en
Schepper om het tij te doen keren. Verandert zijn benarde situatie niet, dan wordt hij
opstandig en daagt hij het Opperwezen uit." Dat God mij nu verdoeme. "Het is een
oorlogsverklaring van het schepsel aan zijn Schepper" (Wilmars 1968: 112). Het
vloeken beroert de vloeker en verwekt schandaal bij de omstanders, die zich geschokt
en gegriefd voelen, want zij leven in een eerbiedige vrees voor de almachtige Schepper
die wordt uitgedaagd. De vloekers trotseren niet alleen de toorn van God, zij stelden
zich in vroeger eeuwen ook bloot aan de vreselijkste straffen, zoals de in het vorige
hoofdstuk beschreven vonnissen van de inquisitie ons hebben geleerd.
De kleine burger durft de maatschappelijke orde niet aan te tasten met een vlammende
vloek. Het knaleffect van de vloek heeft echter wel indruk op hem gemaakt. Hij beseft
ook dat de man die flink doorvloekt wel het gevoel moet hebben zich van zijn
gemoedslast te bevrijden. De kleine man wil wel de voordelen van de vloek, maar niet
de nadelen. Daarom gaat hij klanken uitvinden die gelijkenis hebben met een echte
vloek. Zo gebruikt hij gadver in plaats van godverdomme en jasses in plaats van Jezus.
Het zijn echter geen vloeken omdat er geen letterlijke betekenis aan verbonden is.
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Door die woorden uit te spreken, wil de kleine burgerman, zoals de proleet, zijn hart
eens duchtig luchten. Omdat hij geen enkel risico neemt tegen God of tegen de
maatschappelijke orde, blijft zijn ersatzvloek een klanknabootsing, waaruit geen
opluchting ontstaat (Wilmars 1968:115).
Uit religieuze schroom worden vloeken van hun scherpe kantjes ontdaan. Bepaalde
klanken worden bijvoorbeeld veranderd of verwisseld. Zo kan de vloeker zijn frustraties uiten zonder met een religieus of maatschappelijk schuldgevoel te blijven zitten
en zonder te kwetsen. Immers, als bij vloeken klanken weggelaten of veranderd
worden, is de vloek ongeldig, zo redeneert men (Kiener 1983: 244) in aansluiting bij
de traditie. Bij de uitoefening van toverpraktijken heerste en heerst nu eenmaal het
geloof, dat men de magische formules en riten pijnlijk precies en overeenkomstig
voorschrift moet uitvoeren, wil het beoogde resultaat geboekt worden. Ook in de
religieuze cultus zit die tendens. Bijvoorbeeld in de katholieke godsdienst bij het
uitspreken van de consecratiewoorden in de mis. Men vreest dat bij een fout uitgesproken tekst de consecratie ongeldig is.
Het sleutelen aan vloeken, het "morrelen aan de vorm" is een mechanisme om te
voorkomen dat mensen beledigd raken, schrijft Liesbeth Koenen in haar bespreking
van Talking Dirty van Reinhold Aman. Het product van dat sleutelen omschrijven
wij met de term bastaardvloek. De karrenvrachten bastaardvloeken hebben in het
Nederlands daardoor het karakter van knorrende en knetterende blubberwoorden en
missen iedere rake expressie.
De vorming van bastaardvloeken is opzettelijk, maar sommige sprekers gebruiken
deze niet altijd met de opzet om 'echte' vloeken te omzeilen. Veel bastaardvloeken
worden zo algemeen dat de spreker zich niet bewust is van de natuurlijke vloek
waarvan de bastaard gevormd is, laat staan dat men hun religieuze oorspong nog ziet.
Voor veel mensen zijn de bastaardvloeken die zij gebruiken heel onschuldige woorden
met een geringe affectieve waarde (Feinauer 1981:180). De letterlijke betekenis van de
vervorming, de sensatie daarvan, is aan hen geheel onbekend.
Laten wij het voorafgaande nog wat brutaler neerzetten. Het middel bij uitnemendheid om de gevoelswaarde van vloeken van scherpe kantjes te ontdoen, is eufemisering
door verbastering. Dit middel wordt dan ook zeer intensief gebruikt bij vloeken en
zelfverwensingen, maar niet bij vervloekingen. Door die verbastering wordt de emotionele waarde niet verdonkeremaand, maar worden de gevoelens van de hoorder
ontzien. Om de verworven- en verdorvenheden van de vloek te verdoezelen, om te
voorkomen ook dat de vloek voor de vloeker de hel heet stookt, maakt men gebruik
van bastaardvloeken die op de volgende wijze gevormd worden.
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Wijziging van uitspraak. In plaats van godverdomme kan men spreken van geeveedee;
in plaats van God kan men gee zeggen en in plaats van dieu dee oîdeke. Vergelijkbaar
zijn godverdee, potverdee, sakkerdee en verdee in plaats van godverdomme, potverdomme, sakkerdomme en verdomme.
Wijziging van klinkers. God wordt veranderd in gad, get, git, gut; verdomme wordt tot
verdemme, verdijme, verdimme en verdumme. De verzachting van deze vloeken wordt
mede veroorzaakt doordat de achtermondvocaal in sommige gevallen vervangen is
door een voormondvocaal.
Wijziging van medeklinkers. God wordt tot goh, gooi, gort, gos, gut, mot, pot, snot. Een
verdere verbastering zien wij in ets, hets, huts, met, poks. Sakker (< fra. sacré) wordt
tot kotter, sapper en satter. (Het teken < betekent 'ontstaan uit'). Medeklinkerwijziging vinden wij ook in godster < godver, gokkerdikke < godverdikke, gommenikke < godverdikke, gosternokke < godverdokke.
Substitutie van een der constituenten van de samengestelde vloek. Uit taboe-overwegingen vervangt men de naam van God of zijn tegenstrever, de duivel, door een
persoonsnaam of een totaal ander zelfstandig naamwoord. In ons materiaal komen
wij tegen: jandekke, jandemme, jandomme, janstramme, janverdikke, janverdomme,
sakkerjan, jandorie, jandubbeltje, potjandorie, godjandorie, janverdikke enz. De eigennaam Jan is hier een substituut voor God. Niet alleen Jan is een plaatsvervanger van
God, ook Piet en Kees zijn het: keesverdoosje en gossiepietje bewijzen dat. Substituten
van duivel zijn: boze, derde maat, droelie, droes, droeskop, drommel, drommelskop,
drumpel, duiker, duin, duivekater, duiventer, duizend, flikker, Heintjeman, Heintje Pik,
Joost, nikker, pikken, vijand.
Een deel van de vloek wordt vervangen door lichtere bastaardvloeken. Voorbeeld
nondeju < fra. nom de dieu: het verbasterde element ju wordt vervangen door -dekke
(nondedekke), -ikke, -deure, -dore, -dorie, -dimmie, -domme die op hun beurt al verzachtingen zijn van verdekke, verdikke, verdeure, verdore, verdorie, verdimmie, verdomme. Een deel kan ook vervangen worden door klankexpressieve woorden, die van
artificiële aard kunnen zijn. In dezelfde vloek nondedieu, nondeju wordt dieu/ju
vervangen door -vin, -grijs, -jen, -kei, -kee, -keu, -kee, -keutel, -knetter, -mejer, -pie,
-pietje, -pin, -twee. Opvallend is dat de explosieven en spiranten hier een kardinale
rol spelen, maar ook de nasaal /n/ en de liquida III. Het zijn die medeklinkers die het
sluipende gif van de emoties intact laten. Dezelfde patronen zien wij bij een vloek als
potverdomme. Het element -domme wordt vervangen door -dekke, -dikke, -dikkie,
-dimme, -dorie, -dulle(me), -jandorie, -ju, -jume enz. Klankexpressieve substitutie van
-domme zien wij in potverdekoffie, potverdonderdag, potverdrie, potverdriedubbeltjes,
potverjanvandemieremallemosterd, potverkoffie, potverkromme, potverpielekes, potverpiemeltjes, potverslomme, potversnitjekus, potvandriedubbeltjes en potvierdubbeltjes.
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Ook hier is een machtige rol weggelegd voor de explosieven en spiranten, maar ook
voor de dubbele consonantencombinaties als /dr/, /bb/, /kr/, /mm/, /si/, /sn/, de
achtermondvocalen en de ratelende /r/. Waar het taboe gevangen is in zogenaamde
neutrale en artificiële woorden, blijven zij de woede en andere emoties uitdragen.
Substitutievloeken zijn ook de volgende woordgroeplexemen, die opgebouwd zijn uit
woorden die het taboe minder doorbreken en een schertsend karakter hebben. Vaak
zijn het vaste verbindingen. Soms blijft een karakteristiek deel van het taboewoord
behouden. Een enkele keer is er sprake van een woordbegin dat correspondeert met
een oorspronkelijke confectievloek, soms gaat het zelfs om niet meer dan een eenvoudige gelijkenis. Voorbeelden: Godfried Bomans, Godfried van Bouillon, gloeiende
gort met stroop, honderd zakken gort voor de nonnen, gad zal me troosten, pot vol
blommen, pot vol dropjes, potvolkoffie, potvolzurehommen enz. Indien andere gevoelswoorden gebruikt worden, ik bedoel woorden niet uit de religieuze, obscene of
seksuele sfeer, kan er eveneens sprake zijn van substitutievloeken. Voorbeelden:
duizend hommen en granaten, chips, gloeiende spijker, kanonnen, rododendron of
Rotterdam.
Tot de klanksubstitutie reken ik ook de typografische substitutie, zoals die blijkt uit
het volgende citaat uit 1886 dat afkomstig is uit een verslag van het Palingoproer in
Amsterdam: "Het viel niet te ontkennen dat de houding van het volk, op enkele
uitzonderingen na, hoogst vijandig was. Een vrouw zei onder andere op de Lindengracht tegen een jongen, die een steen - die hij niet door midden kon kloppen - boos
in het water wierp: 'Ben je bed..d, jongen, die kan je wel beter tegen de dienders
gebruiken!'" (Mak 1994: 228).
Morfologische verzachting. Deze kan van tweeërlei aard zijn. Men kan de vloek
verkleinen door diminuering, zoals in gadsie, getsie, gossie, godsie, godskes, gommies,
gompie, gooiken, gorrekies, gorretje, grutjes, gettekes, gottekes. Men kan de vloek ook
verzachten door verkorting van de oorspronkelijke vloek. Men kan dat doen door
apokope van het prefix, zoals in dekke < verdekke, domme < verdomme, dikkeme
< verdikkeme, dimme < verdimme, dorie < verdorie. Men kan dat ook doen door het
prefix van de tweede constituent te synkoperen: goddomme < godverdomme, goddikke
< godverdikke. Weer een andere mogelijkheid is het achterwege laten van de beginof de slotconstituent, zoals in deju < nondeju, godnonde < godnondeju. Andere mogelijkheden zijn nog het verminken van de eerste constituent en het synkoperen van
het prefix van het tweede; voorbeeld gedekke < godverdekke, gedokke < godverdokke,
gedimme < godverdimme. Een belangrijk morfologisch middel ten slotte om verzachting van de vloek te bewerkstelligen is suffigering, zoals in godverdikkelinge < godverdikke, godverdommelinge < godverdomme en godverdommenis < godverdomme.
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Verzachting door binnenrijm. In een groot aantal vloeken rijmt een klank uit de
beginsyllabe of eerste constituent met een uit de slotsyllabe of het laatste lid van een
samenstelling, hetgeen aan de vloek een soort weldadige mildheid geeft. Een paar
voorbeelden: gossiedepossie, gossiemikkie, gokkerdokke, jeeremiejee, jemigkremig, jeetjekreetje en sodeknetterpekker.
Verzachting door scherts. Hoewel zij bedoeld zijn om emoties te vertolken, kunnen
de volgende vloeken op de lachspieren werken en daardoor de taboewaarde van de
vloeken evenredig doen afnemen: gumpjemikke, janverdubbeltie, janverkrikkeme, jezumpiel, jezuskriebel, jus de pommes, klootzakmina, potverdonderdag, potvoldropjes,
potverdropje, potvolblommen, snotjandoppie, snotverdoppie, snotverpielekes, snotverpinnekes, snotversnaatje, snotzalmepissen, sodemekasie, sodemekasje, sodemekraaie, sodeknikker, sodemakreel, sodemejekker, sodemeknorre, sakkerpietjes, sakkerwilgen.
Leenvloeken. Ook het gebruikmaken van aan vreemde talen ontleende woorden
maakt emoties blijkbaar aanvaardbaarder voor de hoorders. Wij schreven dat reeds
eerder. Of dat ook geldt voor de vloeken van Franse afkomst in het zuiden van het
taalgebied wens ik vooralsnog te betwijfelen. In het vloeklexicon noteerde ik o.a.
de volgende leenwoorden: bleu (< fra. dieu); bullshit; chips (< eng. shit); damned; deju
(< fra. au nom de dieu); djanter (< fra. diantre); forts (< fra. non fortse); nonforche;
fuck; holy; merde; miel (< fra. mille de dieux); miljaar (< fra. milliard de dieux); nonde
(< fra. nom de dieu); parbleu;pardie (< fra. par dieu); pardoes (< sp.pordios);parmafooi
(< fra. par ma fois); sakker (< fra. sacré); sarnie (< fra. je renie dieu); sarnibleu; sarnidieu;
scheisse; shit; tonnerre; up yours.
Met woorden verwerven wij o.a. kennis van het voorgeslacht. Woorden leren ons de
gevoelswaarde die zij in heden en verleden hebben. Woorden leren ons niet vanzelf
hun herkomst. Want, nogmaals, vele gebruikers van Nederlandse bastaardvloeken
zijn zich nauwelijks bewust van de oorspronkelijke gevoelswaarde van vloeken en
bastaardvloeken. Laat staan dat men de bastaardwoorden alszodanig herkent.
Vloekversterkers
Het negatieve affect van vloeken kan niet alleen verlaagd, het kan ook verhoogd
worden. Als een spreker de emotie van een bepaalde vloek onvoldoende vindt om aan
zijn gevoelens uiting te geven en hij echt alle remmen wil losgooien, kan hij op
verschillende wijze de negatieve waarde van vloeken verhogen door ze prominenter
te maken (Feinauer 1981: 203). Hij kan ze populair gezegd ook laten klinken als een
opzwiepende trommel.
Welke middelen heeft de vloeker tot zijn beschikking om de vloek kruidiger, striemender en hoekiger te maken? Zonder uitputtend te willen zijn en opnieuw geïnspireerd door collega Feinauer, som ik een aantal mogelijkheden tot versterking op:
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Versterking van de lettergreep die hoofdaccent heeft, bewerkstelligt dat de vloek a.h. w.
explodeert: gad-nondedomme, gód-verdenonde, jézus christus.
Verlenging en aanhouden van klinkers laten de vloek klinken als een dof ratelende
soundtrack. Verlenging van de lettergreep met hoofdaccent zien wij in: bij gort,
goedverdoeme. Het langer aanhouden van de beginsyllabe is evident in: Gööödver...,
gbbbdsakkerdenondeju, nddöndeju, sööödeballen. Hierdoor krijgt de vloek niet alleen
een ander volume, maar tevens een andere toonhoogte en natuurlijk een extra vibrato.
Herhaling van de vloek. De vloek kan a.h.w. tot extase gebracht worden door de
herhaling van de vloekwoorden. Dit beginsel van versterking door de kwantiteit van
de herhaling speelt in magische en ook religieuze praktijken een niet onbelangrijke
rol. Denk bijvoorbeeld maar aan de rooms-katholieke rozenkrans en litanie. Door
herhaling van afzonderlijke woorden en gehele spreuken wordt, zo gelooft men, de
werking van het gebed of van de betovering vergroot. Daartoe behoort ook de
opeenstapeling van synonieme uitdrukkingen. Bij het vloeken verschaft de herhaling
bovendien de voldoening sacrale woorden en woordgroepen vaker uit te spreken en
de taboegrens steeds weer te doorbreken (Kiener 1983: 237-8). Voorbeelden: godverde-godver-de-shit;godver-de-nondeju-de-dju-de-dju; miljaarde-miljaarde-godverdomme; nonde-nonde-potver-miele. Iemand heeft eens gezegd: "Om een krachtterm meer
zwier te geven, gedragen wij ons als een repeteergeweer."
Stapeling van vloeken. Voor een deel komt hier ook de stuwkracht van de herhaling
terug, zoals wij die hierboven beschreven: god-god-sakker-de-nondeju; god-mieljaarde-ju; god-nonde-god-sakker-nondeju; go d-nonde-sakker-de-nondeju; god-sakker-nondeju; godverdomme-jezus-gadver; godver-mieljaar-de-ju; godver-verdomme; mieljaarde-godverdomme.
Rijm: jeechie-kreechie, jeetje-kreetje, jemigdepemig, jemigdekremig.
Alliteratie. Lettergrepen die beginnen met allitererende medeklinkers zijn meestal
krachtiger dragers van emoties dan andere: godgloetende godverdomme; goeie genade;
goeie grutten; grote grutten; grote genade; grote goden; grote goedheid; hemelse heer.
Vervanging van een achtermond- door een voormondvocaal: ajakkert, ajakkes, ajasses, harrechrastus, harrejakkus, harrejassus (alle in plaats van Ah Jezus, Here Jezus, Here
Christus).
De plaats in de zin. De plaats in de zin is van evident belang voor de emotionele kracht
van de vloek. Als de vloek voor in de zin staat, is zijn emotionele werking sterker dan
als hij aan het einde komt. Dit komt doordat het begin van een zin de prominentste
positie is. Vergelijk godverdomme, blijf met je fikken uit dat bord; godverdomme, de
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besten gaan het eerst; godvergloeiendegodverdomme, die klootzakken hebben mijn kar
gejat; shit, blijf met je poten uit het eten; verdomme, rot nu maar op met je getreiter.
Toevoeging van een attributieve bepaling. De bepaling die met een vloek optreedt,
kan tot gevolg hebben dat de affectieve waarde van de desbetreffende vloek vermeerdert: godvlammende nondeju; mieljaarde nondeju; shit met peren; gloeiende godverdomme; hemelse deugd; nakende godnondeju; verhemelste godverdomme; vervlammende
nondeju; lieve deugd; miekende nondeju.
Ellips. Een elliptische zin die uitsluitend uit een vloek bestaat, is qua emotionele
waarde sterker dan een stellende zin waarin diezelfde vloek voorkomt. Twee voorbeelden. Zin 1: "Shit", zei Moody toen hij het bericht had gecodeerd. "Verdomme."
Zin 2: Arnoud heeft verdomme zijn scriptie nog niet af! Verdomme in zin 1, een
elliptische, is expressiever dan in zin 2.
5.2.

Verwensingen

Grondvorm
De basisvorm van de verwensing is vaak een kale gebiedende wijs: barst!; verzak!; zout
op!. Soms bevat zij een aansporing: ga je moeder pesten!; ga op het dak zitten! Een wens
is ook zeer gebruikelijk, beter nog een zelfverwensing: ik mag doodvallen als!; ik wens
je een egel onder je muts!; ik wou dat je aan een touwtje hing! Veelvuldig komen
verwensingen voor met een gebiedende wijs die vergezeld is van een lijdend voorwerp:
krijg een kind met een houten kop!; krijg een stijve!; krijg een vet hart!; kus mijn kloten!;
lik mijn reet! Even frequent is ook de verwensing die bestaat uit een gebiedende wijs
en een voorzetselbepaling: loop naar de duivel!; loop naar de weerlicht!; vlieg naar de
maan!; zak in de stront!
Versterkers

Ook verwensingen kunnen versterkt worden. Dat gebeurt dan door uitbreiding van
de basisvorm. Een dergelijke uitbreiding kan op verschillende manieren gebeuren.
Men kan een bijvoeglijk naamwoord vooraf laten gaan aan de basisvorm: krijg de
gestreepte pip!, krijg de gierende kanker!; krijg roodkoperen klarinettyfus! of krijg de
vliegende tering! Men kan van de basisvorm een determinatieve samenstelling maken,
waarvan het eerste deel de basis versterkt. Voorbeelden daarvan zijn: krijg het lazarus!,
dat versterkt wordt tot krijg het hartlazarus! Zo ook krijg de tyfus! naast krijg de
schijttyfus! en krijg de pokken! naast krijg depestpokken! Men kan natuurlijk ook kiezen
voor beide mogelijkheden in een verwensing. Als voorbeelden noem ik krijg de kanker!
naast krijg de gierende blafkanker! en krijg het zuur! naast krijg het koude kippenzuur!
Daarmee is nog niet alles over versterking van verwensingen gezegd. Men kan de basis
van de verwensing ook ter rechter zijde versterken. Zo kan men van krijg de kanker!
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maken krijg de kankerteringtyfusl, krijg de kankertyfus! en krijg de kanker-tyfus-teringpokken-pest! Een mogelijkheid die ook niet onvermeld mag blijven, is dat een verwensing eveneens versterkt kan worden door een voorzetselnabepaling: krijg de kanker!
wordt dan versterkt tot krijg de kanker achter je hart! of krijg de kanker op je lip!
Verzwakking
Verwensingen krijgen soms een lyrische en lichtvoetige klank en worden daardoor
milder en dus verzwakt. Dat gebeurt als de verwensing gekast is in rijm. De volgende
voorbeelden maken dat duidelijk: krijg polio aan je jodokio!; krijg een zweer aan je
jongeheer!; krijg een loopoor van hier tot Hollands Spoor! Ook in de antwoordverwensing Watje zegt, hen je zelf! is het rijm verantwoordelijk voor een devaluatie van het
bijtende en opzwiepende karakter van de verwensing. De letterlijke betekenis van met
je kop door de helft, met je kop door de muur, hen je morgen lekker zuur duidt uitsluitend
op onheil met dodelijke afloop. Het antwoordvers op een heftige verwensing beoogt
echter iets anders en wil afkeer, minachting, deernis, verwondering e.d. uitdrukken.
De dreunende regelmaat van metrum en rijm leidt de aandacht af van de inhoud van
de ellipsen: [loop] met je kop door de muur, [krijg, loop, val, breek?] je kop door de helft
en verzacht de boodschap. Datzelfde geldt voor de varianten op dit vers. Ik noem hier
een versie, mij toegezonden door Lydia Caron, die haar in de jaren 1948-1950 in Den
Haag hoorde: watje zegt ben je zelf, met je kop onder lijn elf, met je voet onder lijn tien,
ik heb je voor het laatst gezien. Mogelijk is deze versie zelfs de oorspronkelijkste. Het
volle rijm van de eerste twee regels zou daarop kunnen duiden. In plaatsen waar men
de tram alleen van horen zeggen kende, ontstonden dan varianten als met je kop door
de helft. In het Westland kent men volgens Adrie v.d. Hoek een uitgebreider variant:
watje zegt ben je zelf, met je kop door de helft, met je kop door de muur, ben je morgen
lekker zuur. Meteen vork in je kont, draai je heel de wereld rond. En Marga de Geus laat
mij weten dat zij een deel van het verwensingsversje kent uit een aftelvers uit haar
jeugd. Dat vers gaat dan als volgt: lene miene mutte, tien pond grutten, tien pond kaas,//
lene miene mutte is de baas.// Iet, wiet, waai is eerlijk weg,// met je kop door de heg,//
met je kop door de muur,// jij bent morgen lekker zuur. De elliptische verwensingen
[loop] met je kop door de heg! en [loop] met je kop door de muur! worden door hun
"poëtische" karakter eveneens tot verzwakte verwensingen.
Ook literaire verwensingen als moge hij in de hel vastgebonden liggen op een zonnebank!;
vlieg als een mus naar het graf van mijn oude vader! of ik hoop datje honderd jaar wordt,
en liefst vandaag nog! zwakken een woede-uitbarsting of een blijk van intense afkeer
af doordat zij de aandacht verleggen van de emotie naar de elegante vorm of naar
bewondering voor de geraffineerde nieuwe verpakking. Dit soort verwensingen en de
langere verwensingen in het algemeen liggen eigenlijk aan de periferie van het
verwensingenlandschap. Een lange vloek verliest zijn trefzekerheid en bijtende emotionaliteit. Hij vraagt eigenlijk applaus van de toehoorder of het slachtoffer. Niemand
raakt toch geïntimideerd als hem in Vlaanderen toegevoegd wordt: kust de kloten van
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Herodes, ze hangen achter Pilatus' deur! of ge zijt een goeie kloot, maar ge moest onder
een ezel hangen! Natuurlijk kan men opwerpen dat het uiteindelijk de prosodische
verschijnselen zijn die de verwensing haar identiteit geven, maar de spankracht van
ritme, intonatie en toonvorming gaat verloren als de verwensing te lang is. De
venijnige toon van de verwensing is het best gewaarborgd door een korte, gedecideerde imperatief met een schril timbre.
Lange verwensingen kunnen mooi zijn, maar zij zijn, ik schreef het in de vorige alinea,
tevens minder effectief. Dat is ook de reden waarom zij meestal slechts in kleine kring
bekend zijn. O m deze stelling te onderbouwen, heb ik in twee vragenlijsten, de
n u m m e r s 14 en 15, uit 1997-1998, van een zeer beperkt aantal zwierige verwensingen
gevraagd of de zegslieden die kenden. Het resultaat was als volgt:
Verwensing

bekend

percentage

onbekend

1. krijg een doodskist met spiegel dan kun je je eigen
61

6.60

863

2. krijg de duivel voor je nieuwe jaar!

geraamte in elkaar zien sodemieteren!

66

7.14

858

3. krijg eeuwige jeuk en te korte armpjes!

106

11.52

814

4. alle kerels de koorts, behalve Abraham de koekjesjood!

35

3.80

884

5. je kunt een kind krijgen door je neus!

95

10.35

822

116

12.62

803

170

18.60

744

6. krijg de betontyfus achter je hartkleppen,
dan kan de dokter lang zoeken!

7. loop naar de godverdomme. Antwoord: "Ik ben juist
geweest en jij moest komme"!

Men moet deze cijfers en percentages natuurlijk niet absoluut nemen. Zij maken ons
in het beste geval op niet meer attent dan op een bepaalde tendens. De tendens
namelijk dat het lang duurt alvorens een veelcomponentenverwensing mondgemeen
wordt, en als zij dat al wordt, dan nog uitsluitend in bepaalde maatschappelijke
kringen. Bovendien mogen wij niet vergeten dat informanten de dingen zeggen die
de onderzoeker graag hoort. Vaak ook "denken" zij een bepaalde verwensing te
kennen. Dat geldt in de gegeven voorbeelden onder andere voor (7). Menigeen heeft
als hij die verwensing gelezen heeft, de indruk dat hij haar al heel lang kent. Dat is het
gevolg van het rijm. Iets dergelijks zien wij overigens bij krijg polio aan je jodokio! en
krijg een zweer aan je jonge heer!, twee zeer onlangs in Leiden verzonnen verwensingen
die door radio-uitzendingen zo snel verspreid zijn, dat menigeen denkt dat zij tot zijn
basiswoordenschat behoren.
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6.

Syntactische valentie van vloeken en vervloekingen
In hoofdstuk I hebben wij vloeken o.a. intimidatiegedrag genoemd. Met dat gedrag
proberen wij anderen bang te maken en hun onze wil op te leggen. Voor het dreigende
karakter van een vloek is een aantal zaken verantwoordelijk: (a) prosodische verschijnselen, zoals beklemtoning, dictie, ritme, intonatie, stemkwaliteit, (b) mimiek
en (c) begeleidende gebaren. Het zijn vooral de prosodische verschijnselen die de
vloek tot een uitroep maken, waarin een emotioneel oordeel op omstandigheden die
wij niet meer onder controle hebben, is vervat.
Dragers bij uitnemendheid van allerlei gevoelens of uitdrukkingsvormen van een
gemoedstoestand zijn interjecties (Glâser 1986:129). De grammaticale waarde van
vloeken is dat zij de mogelijkheid hebben om in een groter verband de functie te
vervullen van tussenwerpsel.
De nieuwe ANS (1997) leert ons dat interjecties geen verdere syntactische verbindingsmogelijkheden hebben, dat zij nooit als lid van een constituent fungeren, dat zij nooit
dienst doen als zinsdeel en dat zij buiten de grammatische structuur staan van de zin.
De interjectie heeft, volgens dezelfde bron, de waarde van een zelfstandige taaluiting
en kan het best omschreven worden als een uitroepende zin. In wat volgt, zal ik laten
zien in welke verschillende soorten van uitroepende zin die vloeken vervat zijn.
Uitroepende elliptische zin die uit één woord bestaat. Voorbeelden: jezus, christus,
maria, god, sacrament, heer, shit, kut,fuck, tering, tyfus en alle denkbare verbasteringen
ervan, zoals jee, jees, jemie, jeminie, jemers, harre crastus, chot, chut, sakker enz.
Uitroepende zin die uit meerdere woorden bestaat. Voorbeelden: lieve hemel, gans
bokkebloed, god in den Haag, god in de hemel, donder en bliksem, alle donders, genadige
hemel enz.
Uitroepende zin die bestaat uit versteende woordgroepen en zinnen. Voorbeelden:
bij god, gij gods baard, bij lo, bij bachus buik, voor de donder, bij mijn hals, in godsnaam,
in hemelsnaam, om godswil, heremetijd, hemeltjelief, god beware me, godverdomme, god
alle joden, god alle mensen, god almachtig, god betert, god sta me bij, godhierendaar,
godsallehere, godsamme, godvergeefme, god zal me stompen, god zal me zegenen, heer
bewaar me, here mijn tijd, hemeltjelief tm.
Van een imperatief afgeleide uitroep met het karakter van een ironisch bevel. Voorbeelden: sterf af, bak ze, barst, bef, bekrenkt, bezucht, val dood, blaas hem op, duvel op,
donder op, flikker op, lazer op, sodemieter op, hoepel op, pleur op, stik de moord enz.
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Pseudo-imperatieve zinnen. Met een gebiedende wijs geeft de spreker uiting aan zijn
wil, voorzover hij invloed wil uitoefenen op het gedrag van de aangesprokene (De
Vooys 1967:133). De volgende voorbeelden zijn naar hun vorm allemaal een imperatief, maar zij drukken geen bevel of beleefd verzoek uit dat door iemand uitgevoerd
moet worden. Daarom noem ik ze pseudo-imperatief. Wat zij wel doen is bluffen,
intimideren, kleineren, verwensen en aanstoot geven. Voorbeelden van verwensingen
met krijg zijn: ~ alles; ~ het apelazarus; ~ de appelflauwte; ~ het apenzuur; ~ de
betontyfus; ~ de bibber; ~ het blafkanker; ~ de blaren enz. Ook met gaan, hangen, lopen,
kussen, laten, likken, steken, stikken, sterven, storten, vallen en zakken wordt een groot
aantal van dit soort zinnen gevormd: ga op het dak zitten!; hang je op!; loop naar de
bliksem!; kus mijn kloten!; laatje kisten!; lik me reet!; steek de moord!; stik in je meelzak,
dan kom je gepoeierd in de hel!; sterf staande met je hoed op!; stort door je hoeven!; val
in je graf! en zak in de stront!
Uitroepende zin als inleiding op een vraagzin. Voorbeelden: wat duivel!; wie duivel!;
wat de hel!; wat franse blanken!; wat donder!; wat bliksem!; wat duizend daalder!; hoe
donder!; wat drommel!; wat wonder! enz.
Door potentialis afgezwakte pseudo-imperatief. Voorbeelden: je kunt de boom in!; je
kunt mijn gat kussen!; je kunt de pot op!; je kunt het lazarus krijgen!; je kunt naar de
donder lopen!; je kunt me de bout hachelen!; je kunt de klere krijgen!; je kunt voor mij
aan het gas! enz. Deze constructie doet in kracht onder voor de formele imperatief,
omdat zij de directheid en onvermijdelijkheid van het bevel mist.
Door optatief afgezwakte pseudo-imperatief. Voorbeelden: god bescherme ons!; dat u
den bietebou naer 't kot der hellen vuert!; de donder hole mij!; god verdore u!; dat hem
de hagel sla!; sla u de weerlicht!; ramp hebbe mijn knieën!; dat hij de krampen krijgt! enz.
Hiertoe behoren alle oorspronkelijke vrome bedes en eedformules, waarin de godheid
wordt aangeroepen op staande voet te straffen, als men gelogen heeft. IJdel gebruik
en meineed maakten hen tot vloek en zelfVervloeking. Dat geldt ook voor de volgende
groep.
Door het modaal hulpwerkwoord zullen uitgedrukt gebod of verbod. Voorbeelden:
God-zal-me-vernachelen; god zal-me-kreukelen; god-zal-me-troffelen; god-zal-me-verpuisten en god zal me een schaap geven!
Niet alle taalkundigen zijn bereid om vloeken en verwensingen als uitroepen en
interjecties te zien. Zo stelt Martina Drescher (1997: 237) voor bij voorkeur te spreken
van discoursepartikels en niet van interjecties. De uitroepen bevatten immers een
emotioneel oordeel en een verklaring van de houding c.q. van de emotionele betrokkenheid van de spreker. Zij organiseren de conversatie: zij kunnen zich in een
gesprekssituatie rechtstreeks tot een gesprekspartner richten en zij willen diens aan-

83

H O O F D S T U K III

dacht trekken. Bovendien wordt het affectieve uitgangspunt van de uitroepende zin
explicieter gemaakt in de taaluiting die erop volgt. Ik zal dat demonstreren aan de
hand van een aantal citaten, die alle afkomstig zijn uit de hilarische roman De terugkeer
van Bonanza [1995] van de Vlaming Herman Brusselmans:
- Blz. 40: "Guggenheimer zag een afbeelding met nogal wat personages en gedoe erop.
'Aanbidding van het Lam Gods door de Gebroeders Van Eyc', las hij als onderschrift.
'Mijn God, pa,' zei hij verbijsterd, 'is dat niet wat te groot?"' De emotionele waarde
van mijn god duidt hier op verbijstering.
- Blz. 51: "'Godverdomme!' riep De Volder. Ziedend liep hij op z'n kinderen toe en
gaf ze beiden (...) een venijnige tik tegen hun smoel." De emotionele waarde van
godverdomme duidt hier op heftige woede.
- Blz. 85: "De telefoon rinkelde. 'Godverdomme!' riep Guggenheimer, 'ik schrik me
een ongeluk!'" De emotionele betekenis die godverdomme hier vertolkt, duidt op
heftige schrik.
Als de tot interjectie geworden vloek achterin de zin staat, treedt de vloek op met de
zin als geheel. De meeste vloeken die als interjectie gebruikt worden, staan net als de
'gewone' interjecties vooraan de zin. Immers, emotie wordt meestal eerder aangekondigd, dan de oorzaak van de emoties.
Kijken wij naar de syntactische valentie van godverdomme, een vloek die tot interjectie
geworden is, dan zien wij dat hij buiten de zin kan staan, zoals in zin (1), maar ook
daarbinnen, zoals in (2), (3) en (5). En voor, midden en achter in de zin.
(1) "Godverdomme! Wat denk jij wel? Rijdt zomaar een kind aan! Lul!" Het affectieve
uitgangspunt dat na de uitroepende zin godverdomme! wordt duidelijk gemaakt,
is vooral verontwaardiging.
(2) "Nu zit er godverdomme nog een graat in mijn keel ook." De emotionele waarde
van godverdomme in deze zin is 'tot overmaat van ramp'. De vloek is redekundig
geen deel van de zin.
(3) "Ik stond met die halvegare hyacinten aan zijn deur te bellen, maar hij was er
godverdomme nog niet eens." Het affect dat godverdomme hier uitdrukt is verontwaardiging, ingehouden woede. Met de vloek verantwoordt de spreker zijn
houding t.o.v. de inhoud van de voorafgaande zin.
(4) "Waar is je geld godverdomme?" Irritatie en ongeduld, woede ook, zijn de emoties die vertolkt worden door godverdomme.
(5) "Godverdomme, ineens besefte ik, dat het nooit beter met me gaan zou."
Ongeloof, teleurstelling, woede worden hier door godverdomme uitgedrukt.
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Wat wij ook zien als wij naar een groot aantal citaten uit de Leidse Taalbank kijken,
is dat de vloeken die wel in de zin kunnen staan, niet op alle plaatsen kunnen staan.
Ik laat dat zien aan de hand van de volgende voorbeelden.
Godverdomme kan niet op de eerste plaats staan. Onmogelijk is een mededelende zin
als: godverdomme spreekt hij de nationale vloek perfect uit.
In een vragende zin kan godverdomme wel na, maar niet voor een voornaamwoord
staan dat fungeert als meewerkend voorwerp. Voorbeeld: wil je me godverdomme
zeggen wat er is? Niet: wil je godverdomme me zeggen wat er is?
In een vragende zin kan godverdomme wel na, maar niet voor een voornaamwoord
staan dat lijdend voorwerp is. Voorbeeld: Waar brengen jullie mij godverdomme heen?
Niet: waar brengen jullie godverdomme mij heen?
In een bevelende zin kan godverdomme wel na, maar niet voor het voornaamwoord
staan dat meewerkend voorwerp is. Voorbeeld: geef ons godverdomme vrede! Niet: geef
godverdomme ons vrede.
In een bevelende zin kan godverdomme wel staan voor een naamwoordelijke groep
die object is. Voorbeelden: pak godverdomme dit pistool! Rook godverdomme maar mijn
shag op!
In een mededelende zin kan godverdomme staan na een naamwoordgroep die lijdend
voorwerp is. Voorbeeld: ik zal dat rotwijf godverdomme de kop afzagen.
Met Sera de Vriendt en op zijn initiatief bereid ik een publicatie voor die naar
aanleiding van het feit dat de vloek godverdomme niet op alle plaatsen in de zin kan
staan, een antwoord wil geven op de vraag of sommige vloeken, en niet alleen
godverdomme, dezelfde syntactische valentie kunnen hebben als schakeringspartikels
als dan, toch, maar, wel, even, eens (De Vriendt 1995:155-188).
Als vloeken schakeringspartikels zijn, dan hebben zij de volgende kenmerken: zij
komen uitsluitend voor in het middenstuk van de zin, hebben geen syntactische
valentie, kunnen niet worden beklemtoond en zijn niet topicaliseerbaar (De Vriendt
1995:182).

Een van mijn vragenlijsten, om precies te zijn vragenlijst 14, zoekt naar een antwoord
op de vraag: "Welke kenmerken hebben vloeken die uitsluitend in het middenstuk
van de zin voorkomen?"
Om die vraag te kunnen beantwoorden, liet ik de volgende zinnen op correctheid
beoordelen:

85

HOOFDSTUK III
Zinnen

goed

fout

totaal

ï. Shit, ze zullen weer eens verloren hebben

795
33

135
898

930

2. Ze zullen shit weer eens verloren hebben
3. Verdomme, ze hebben weer eens verloren

855
668

77

932

262

930

5. Godverdomme, hij heeft de lijst niet ingevuld

862

68

930

6. Godverdomme heeft hij de lijst niet ingevuld

312

615

927

830

101

356

567

931
923

goed

fout

totaal

4. Ze hebben verdomme weer eens verloren

931

7. Waarom heeft hij godverdomme de lijst niet
niet ingevuld?
8. Godverdomme heeft hij weer verloren

Zinnen
9. Hij heeft godverdomme de bal achter de
lijn laten vallen
10. Hij heeft godverdomme hem laten vallen

789

140

929

83

843

926

11. Hij heeft hem godverdomme laten vallen

822

111

933

12. Je moet het hem dan maar vragen godverdomme

556

370

926
930

13. Je moet het hem godverdomme toch eens vragen

708

222

14. Je moet het hem toch godverdomme eens vragen

368

558

926

15. Je moet het hem toch eens godverdomme vragen

188

737

925

De indruk die de meer dan 900 terugontvangen vragenlijsten geven, lijkt de hypothese
van De Vriendt in elk geval gedeeltelijk te bevestigen, al was het alleen al omdat
godverdomme soms combineerbaar blijkt met de erkende schakeringspartikels. Maar
er is in dit verband meer te zeggen.
Zin (1) en (2) leren ons dat shit in de aanloop van de zin kan staan en niet in het
middenstuk. Een schakeringspartikel is het dus niet, omdat het niet aan de voorwaarde voldoet dat het uitsluitend in het middenstuk van de zin voorkomt. Een syntactische valentie heeft het niet, maar in (1) kan het wel beklemtoond worden. Bovendien
is het topicaliseerbaar.
Verdomme in (3) en (4) k o m t zowel in de aanloop als in het middenstuk van de zin
voor. Het voldoet daarmee niet aan de eigenschappen van de schakeringspartikels.
De zinnen met godverdomme maken duidelijk dat dit woord volgens zin (5) aanvaardbaar is in de aanloop. Daarmee wordt opnieuw niet voldaan aan een van de voorwaarden van de schakeringspartikels. Staat godverdomme op de eerste zinsplaats, zoals
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in (6) en (8), dan blijkt dat voor de meerderheid van de moedertaalsprekers onaanvaardbaar. In een vraagzin als (7) kan godverdomme wel in het middenstuk staan.
Hetzelfde geldt voor een mededelende hoofdzin als (9). Godverdomme in combinatie
met andere schakeringspartikels als dan, maar, toch of eens, veroorzaakt de grootst
mogelijke onzekerheid bij onze zegslieden. De zinnen (14) en (15) worden nog het
gedecideerdst beantwoord. Na en tussen twee schakeringspartikels in het middenstuk
vindt het geen genade in de taalgemeenschap. In het middenstuk vóór twee is het
duidelijk wel aanvaardbaar. Zin (12) laat eveneens grote onzekerheid zien. Godverdomme in de uitloop schijnt volgens de meerderheid te kunnen, maar 370 respondenten wijzen niettemin de zin af.

7.

Idiomatische bijzonderheden
In het voorafgaande hebben wij gezegd dat vloeken meestal losgezongen zijn van hun
letterlijke betekenis. De consequentie van die stelling is dat vloeken behoren tot het
immense arsenaal van idiomatische uitdrukkingen die aangeleerd moeten worden.
Tevens hebben wij aangegeven dat zij de conversatie organiseren. Het zijn met andere
woorden ook communicatieve formules. In die communicatieve formules valt naast
hun idiomatisch karakter ook op dat zij vaak gecombineerd voorkomen met de
routineformule nog aan toe. Voorbeelden: allemensen nog aan toe!; bliksems nog aan
toe!; christeneziele nog aan toe! Ik zou hier willen spreken van een focuspartikel
(Haeseryn e.a. 1997) nog, dat een deel van de zin onder de aandacht brengt. In God
nog aan toe! Wat ga je doen? legt nog aan toe het accent op het taboewoord God, dat
opgewondenheid als emotie uitdrukt. Andere focuspartikels treffen wij ook aan bij
uitroepen van verbazing of bij uitingen van ongeloof, zoals krijg toch de klere! Ook de
betekenis van deze partikels is exosemantisch en dus idiomatisch. Waar het geheel
minachting uitdrukt, geeft toch iets weer als 'dit is het einde van onze discussie,
samenwerking enz., je bent in mijn ogen over de schreef gegaan'. Bovendien verduidelijken zij samen met de intonatie de bedoeling van de imperatief in de imperatieve
verwensingen.
Eedformules, beden, meineden, verwensingen enz. hebben semantische specialisatie
ondergaan. Wij stelden vast dat zij vooral uiting geven aan een emotie die uit de
betekenis van de lexemen niet direct is af te leiden. Men mag een dergelijke uiting dan
ook idiomatisch noemen. Het uitdrukken van emoties door middel van een idiomatische formule is een indirecte benoeming. Vooral in geschreven taal, waar wij de
intonatie node missen. Waarom men kiest voor die indirecte benoeming kan ik nog
niet afdoende verklaren. Misschien ligt de verklaring wel heel dicht bij huis en moeten
wij zeker bij de verwensingen een dubbele bodem veronderstellen. Allereerst is er het
machogedrag met veel lawaai, bluf en intimidatie en met veel frustratie en irritatie.
En daarnaast is er de behoefte om werkelijk te zeggen wat men van het gedrag vindt
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van degene die men vervloekt. Dat is meestal niet meer dan een beklemmend 'ik walg
van je'. Dat nu zegt men ondanks alle woede en kwaadheid bij voorkeur indirect, om
spierballenvertoon van de opponent te voorkomen.
Idiomatisch vind ik ook de versterkende functie van vloeken en vervloekingen. Ik
bedoel dan vooral het feit dat verwensingen scheldwoorden versterken. Hoogfrequent
komen voorbeelden voor als de volgende: krijg de klere, eikel! of krijg de racekak,
bokkenlul!
Kenmerkend voor deze communicatieve formules is ook, zoals wij boven bespraken,
dat zij gereduceerd kunnen worden. Dat geldt voor vloeken als godverdomme of
nondeju, waarvoor wij regelmatig stuiten op domme, verdomme, godver, verdee, ju,
deju, nondedomme enz., maar dat geldt ook voor formules als krijg de tering, krijg de
tyfus of krijg het schijt! Zij komen gereduceerd voor als tering!; tyfys!; schijt!; kak!; lik
ze! enz. Het weglaten van delen van de formule werkt bij de monolexematische
vloeken taboeverlagend, maar bij de meerwoordlexemen expressieverhogend. Die
gereduceerde woordgroepen hebben de idiomatische kwaliteiten behouden die zij
niet hadden in vrij gebruik, maar die zij in de volle idiomatische verbinding verwierven, ondanks de reductie.
De communicatieve waarde van onze idiomatische vloeken en verwensingen wordt
in belangrijke mate bepaald door additionele, door bijkomende connotaties. Hoe
groter het cliché dat gebruikt wordt, hoe onschuldiger de vloek. Krijg nou wat!; loop
naar de pomp!; ga fietsen! enz. hebben geen bijkomende connotatie. Zij zijn volledig
afgesleten en missen iedere vlezige structuur. Hetzelfde geldt voor de verwensingen
waarvan de etymologie nauwelijks meer bekend is. Misschien dat de klankexpressieve
waarde ervan de communicatieve waarde enige nuance geeft. Zo zal een verwensing
als krijg de rimbam! een ernstiger graad van emotie kunnen aanduiden dan bijvoorbeeld ga op het dak zitten!
Hoe nieuwer ook, hoe kwetsender de verwensing. In jeugdtaal vinden wij een toename
van de connotatie [-(-choquerend] en [+vulgair]. Voorbeelden: krijg hetpaddenschijt!;
ga je kontharen föhnen!; ga je vader pijpen!; ga je moeder heffen!; Harnas, Harnas joden
aan het gas! Vaak geven mijn correspondenten aan dat zij deze verwensingen niet in
aanwezigheid van hun oma of in de kerk zullen gebruiken. Dat betekent dat ze een
extra idiomatische geladenheid krijgen. Zij benadrukken de maatschappelijke saamhorigheid van de groep en scheppen vertrouwelijkheid. Aan vloeken kan men de
sociale verhoudingen tussen de communicatiepartners aflezen. Als iemand lichte
afkeer of irritatie wil uitdrukken, is het voor de hand liggend dat hij uitwijkt naar die
formules die dergelijke connotaties in zich hebben. Bijvoorbeeld getverderrie. Onze
voorbeelden hebben ook de connotatie [+scherts] en [-I-afzwakkend] door het ver-
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kleinsuffix waarmee zij zijn uitgerust. Kijk maar: holy macaroni, fokkedikkie, getvernolle, grietverdirkie, madorie enz.
Idiomatische formules als vloeken kunnen natuurlijk binnen het taalgebied een
verschillende spreiding hebben. Ik heb dat uitgezocht voor vele vloeken en zal dat in
hoofdstuk IV demonstreren aan de hand van een vragenlijst van 65 verwensingen die
ik in het hele taalgebied, met uitzondering van Suriname en de Nederlandse Antillen,
uitzette. Daaruit blijkt ondubbelzinnig dat verwensingen als jij kan mij de kloten
kussen!; krijg de krampen in uw kloten; je kunt de pot op! en vlieg naar de maan! heel
karakteristiek zijn voor de Nederlandssprekende gewesten van België, terwijl krijg de
vinkentering!; kanker op!; krijg iets aan je lip!; krijg de schompes!; krijg de pleuris!; zak
in de stront! en ga nou gauw poepen! daar niet of nauwelijks voorkomen. Voor die
laatste verwensing is dat heel begrijpelijk, want poepen betekent in België 'copuleren',
terwijl de Nederlandse betekenis 'zich ontlasten' is. Als een woord binnen eenzelfde
semantisch domein polyseem is, veroorzaakt dat zulke communicatieve ongemakken, dat het taalgebruik aangepast wordt, bijvoorbeeld door voor een van die betekenissen een ander woord te gebruiken in een deel van het taalgebied of door haar naar
de periferie te verbannen. Dat zijn de bekende processen die wij al bij Gilliéron (1905)
kunnen lezen.

8.

Wanneer wordt het vloeklexicon verworven en
hoe statisch is het?
Wij weten dat volwassenen in hoge mate vloeken, maar hoe zij die woordenschat
verwerven, weten wij niet. Wat wij ook weten, is dat kinderen reeds op jeugdige leeftijd
leren beleefd te zijn. Als het kind van oma een cadeautje krijgt en het vergeet haar
daarvoor te bedanken, dan krijgt het een vriendelijke aansporing om dat alsnog te
doen, bijvoorbeeld met de formule: "Wat zeg je dan? Heb je oma al bedankt?"
Bekend is ook dat de verwerving van de woordenschat in het algemeen gekenmerkt
wordt door vriendelijke, maar ook hardhandige correctie. Weinigen zullen zich niet
weten te herinneren wat er gebeurde bij het gebruik van een woord uit het verkeerde
register in een bepaalde communicatieve situatie.
Het leren van vloeken, en zeer in het bijzonder het maatschappelijk oordeel leren over
vloekwoorden, kan op analoge wijze geschieden als het aanleren van beleefdheid. Het
kind dat vloekt, wordt gestraft. Het moet de mond spoelen met zeep, krijgt een pak
voor de broek of wordt getrakteerd op afzondering doordat het naar zijn kamer wordt
gestuurd (Flexner 1976: 157 e.v.). Nogmaals, er is geen logische reden waarom klote,
godver of sodeknetter of enige andere term smerig, schokkend of taboe zijn, geen
logische reden ook waarom zij maar als een beetje verschillend beschouwd moeten
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worden van identieke vloeken als gompiedompie, hemelse goedheid, helaas pindakaas
of Godfried van Bouillon. Het is alles een kwestie van afspraak en etiquette (Jay 1992:
37).
Natuurlijk lanceer ik geen gewaagde hypothese als ik in aansluiting bij die afspraak
en etiquette betoog, dat kinderen niet alleen leren onderscheiden tussen wat goed en
wat slecht taalgebruik is, maar ook dat zij de subtiele gevoelswaarden of de graden
van besmuikt taalgebruik even snel en gemakkelijk aanleren als een melodieus en
betoverend laberdi laberda laberdonia uit het lied Daar kwam enen boer uit Zwitserland.
Kinderen drukken aanvankelijk hun woede uit door striemend te krijsen en te huilen.
Dat wordt rond hun eerste jaar overgenomen door talige uitdrukkingen. Deze
linguïstische uitingen nemen soms de vorm van vloeken aan en zijn een duidelijk
onderdeel van het lexicon van kinderen tegen het einde van het tweede levensjaar.
Wat het kind precies zegt wanneer het gefrustreerd, ontgoocheld of woedend is, hangt
af van wat de ouders zeggen in zo'n situatie en van de positieve of negatieve reacties
die zij tonen op die woorden als het kind ze in een situatie van woede gebruikt.
De meerderheid van het vloeklexicon wordt verworven tussen één jaar en de puberteit.
In die periode doet het kind zijn eerste ervaringen op door te luisteren naar de manier
waarop anderen zich agressief ontladen. Het hoort de depreciërende intonatie van de
woorden die de agressie begeleiden. Het leert ook van de scheldkanonnades die het
zelf moet ondergaan en imiteert een dergelijke agressieve situatie. Tussen het tweede
en vierde jaar neemt hun openlijke agressie toe, meestal in het spel. Eerst daarna is er
een trend waarneembaar dat zij hun agressie met woorden afreageren (Kiener 1983:
203).

Het moge duidelijk zijn dat het milieu een grote rol speelt bij de verwerving van het
vloeklexicon. Wordt er in een gezin weinig gevloekt, dan vergaart een kind zijn kennis
ter zake van vriendjes, in de klas, op het sportveld, op straat of van televisieprogramma's. Het gebruikt die verworven kennis om ouders te provoceren en om het taboe
te doorbreken. Zelfs kinderen blijken al een natuurlijke hang naar het verbodene te
hebben (Kiener 1983: 203-205). Overigens is in Nederland en in Vlaanderen het
vloekklimaat gunstiger dan in de Amerikaanse staat Michigan, waar vloeken in het
bijzijn van kinderen wettelijk verboden is. Kortgeleden kreeg een man daar een
geldboete toen hij vloekend op het droge klom, nadat hij uit zijn kano in de rivier was
getuimeld. De kinderen aan de oever van de rivier waren getuige van het vloekgedrag
van de onfortuinlijke kanoer. De politie bestrafte het verbaal geweld met een bon.
Is het vloeklexicon eenmaal verworven, dan rijst de vraag of de voorraad daarvan
gelijk blijft of aan verandering onderhevig is. Wat voor de woordvoorraad van alle
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talen geldt, geldt ook voor de voorraadschuur met vloeken. De ons omringende
werkelijkheid verandert voortdurend, en die veranderingen vragen om namen voor
nieuwe begrippen of maken een andere beleving van de samenleving mogelijk. Dat
laatste behoeft verduidelijking. Als bijvoorbeeld mannelijkheid niet meer vereenzelvigd wordt met zwaar lichamelijk werk, maar met machogedrag, dan betekent dit dat
stoerheid en opzichtigheid ook in taal tot dan toe ongekende kansen krijgen. Stoerheid
uit zich dan niet alleen in lichaamstaal (veel (gouden) ringetjes op onmogelijke
plaatsen en overtuigende tatoos), maar ook in "ontladingsgeweld" of verbale agressie.
Door die verbale agressie informaliseert het lexicon, want een andere manier van
bedreigen en afschrikken en een zucht naar originaliteit zorgen voor weer andere en
nog gedurfder vloeken en verwensingen.
Het verhaal dat tienduizend ingevulde vragenlijsten vertellen, is dat mensen een
beperkt vloekvocabulair gebruiken. In welke mate die beperkte voorraad zich qua
samenstelling, wijzigt, leren ons vragenlijst 14 en 15. In die vragenlijst stelde ik de
volgende vraag: "Gebruikt u nu andere vloeken dan vroeger?" De antwoorden die
daarop binnenkwamen, zien er als volgt uit: 935 zegslieden zeggen dat zij vroeger
inderdaad andere vloeken gebruikten dan nu, 516 zeggen dat dat niet het geval is en
53 zeggen het niet te weten. Niet alle zegslieden zijn te lokaliseren.
In deze tellingen maakte ik geen onderscheid tussen man of vrouw, generaties,
opleiding, gelovig versus niet-gelovig en ook niet tussen regionale herkomst. Splits ik
de gegevens uit naar generatie, dan zien wij het volgende beeld:
Generatie 0-25 jaar
Ja, andere
Nee
Onbekend

790
346
41

Generatie 26-50 jaar
106
101
6

Generatie 51-100 jaar
25
51
2

Beperken wij ons tot het onderscheid man vs vrouw, dan zien wij het volgende beeld:

Ja, andere
Nee
Onbekend

Man

Vrouw

413
211
18

506
268
31

Bij het begrippenpaar gelovig naast niet-gelovig krijgen wij de volgende resultaten:
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Ja, andere
Nee
Onbekend

Ja, andere
Nee
Onbekend

Man (gelovig)

Man (niet-gelovig)

138
96

257

11

4

Vrouw (gelovig)

Vrouw (niet-gelovig)

199
148
14

279
129
13

111

Een splitsing naar opleiding levert het volgende resultaat op als antwoorden op de
vraag: "Gebruikt u nu andere vloeken dan vroeger?"
Man (lagere opleiding)
Ja, andere
Nee
Onbekend

18
18

276
107
2

Vrouw (lagere opleiding)
Ja, andere
Nee
Onbekend

middelbare opleiding

20
17
2

8
middelbare opleiding
262
126
11

hogere opleiding
135
100
9
hogere opleiding
232
151
20

O m d a t leertijd, geslacht, geloof en opleiding niet altijd zijn opgegeven, zijn er afwijkingen ten aanzien van het totaal aan teruggestuurde lijsten.
Wij hebben ook gekeken naar de aard van de vloeken, zowel naar die welke men
vroeger gebruikte als naar hen die men zegt nu te gebruiken. Wat daarbij opvalt, is
dat het aantal zegslieden dat aangeeft vroeger iets anders gebruikt te hebben, verantwoordelijk is voor een verhoudingsgewijs gering aantal verschillende vloeken. Het
gaat opnieuw o m 1504 zegslieden, waarin de generatie van o tot 25 jaar, een generatie
dus die nog nauwelijks geschiedenis heeft, d o m i n a n t vertegenwoordigd is. Deze
gegevens stal ik desondanks uit omdat het vloeklexicon op zeer jeugdige leeftijd verworven wordt en veranderingen ook voor die generatie opvallend geweest kunnen zijn.
Het blasfemische klatergoud dat m a n n e n vroeger gebruikten, toont weinig aristocratische verfijning, en laat eerder het geluid horen van een onbeholpen hamerende
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piano. De getallen achter de vloeken geven het aantal keren dat de desbetreffende
vloek werd opgegeven.
Mannen en hun vloeken van vroeger
105

dju

godverdomme

90

gvd

lul

54

godver

klootzak

44

verdorie

kut

41

jezus

verdomme

mieijaar

eikel

36
26

sukkel

25

potverdomme

fuck

25

merde

klote

21

kanker

shit

tering

Ik heb mij in bovenstaande tabel beperkt tot die opgaven met een frequentie groter
of gelijk aan tien. Dat er zo weinig opgaven van vroeger zijn, kan natuurlijk betekenen
dat de meeste zegslieden een eenmaal verworven lexicon nauwelijks meer aanpassen.
Ik bedoel daarmee te zeggen dat weinig opgaven van vloeken van vroeger ook kan
betekenen dat onze zegslieden - ik herhaal de meesten ervan zijn jonger dan 26 jaar
- vroeger en nu dezelfde vloeken en verwensingen gebruikten. Laten wij daarom eens
kijken of dezelfde mannelijke informanten met de vloeken waarvan zij zeggen dat zij
die nu gebruiken een verrassende tournure kunnen geven aan mijn veronderstelling.
Mannen en hun vloeken van nu
shit

642

kanker

44

godverdomme

327

rot op

38

kut

249

gvd

37

fuck

243
198

mieijaar

35

eikel

33

klootzak

91

mongool

31

klote

89

tyfus

jezus

81

kutwijf

27
26

godver

78

trut

26

tering

76

kankerlijer

25

dju

70

sukkel

25

lul

64

potverdomme

23

merde

55
50

teringlijer

22

donder op

22

verdomme

verdorie
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Ook in bovenstaande tabel heb ik mij beperkt tot die vloeken, scheldwoorden en
verwensingen die een frequentie hebben van twintig of meer.
De frequenties van de vloeken die men zegt nu te gebruiken, zijn hoger, maar in de
top van het klassement zijn er nauwelijks verschillen in rangorde tussen de vloeken
van toen en de vloeken van nu bij dezelfde populatie. Dat gaat zeker op als wij de
scheldwoorden afzonderen. Shit, godverdomme en kut zijn de absolute koplopers. Dat
de religieuze vloek geen koploper meer is, maar shit en dat ook seksuele en andere
scatologische vloeken de overhand hebben in beide tabellen is het gevolg van de
samenstelling van de populatie van onze informanten. In hoofdstuk iv gaan wij nader
in op het vloekeigen van de verschillende generaties.
Vrouwen en hun vloeken van vroeger
shit
godverdomme
verdomme
verdorie
trut
lul
kut
jezus
potverdorie
fuck

172

97
52
42

35
35
33
30
28

stommerd
klootzak
eikel
gvd
godver
sukkel
merde
potvolkoffie
kak

24
20
19
16
14

H
14
12
10

24

Shit is onbetwiste topscorer en ook de tot hetzelfde domein behorende vloeken als
kut, fuck, merde en kak zijn goed vertegenwoordigd, evenals de scheldwoorden trut,
lul, stommerd, klootzak, eikel en sukkel. Een opmerkelijke rol speelt hier het eufemisme
potvolkoffie. En natuurlijk is er de stoet van godsdienstige vloeken: godverdomme,
verdomme, verdorie, jezus, potverdorie, gvd en godver. Geen ziektes komen er in de top
van het frequentieklassement voor bij de vrouwen.
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Vrouwen en hun vloeken van nu
shit
godverdomme
kut
verdomme
fuck
jezus
godver
dju
klootzak

420
176
140

138
136
56
53
52

48

klote
lul
verdorie
merde
tering
rot op
kutwijf
kanker
eikel

46
43
39
38
36
25
23
21
20

Ondanks de grote gelijkenis ook hier in de top van beide klassementen is er toch ook
boeiend kleingoed dat verschillen tussen toen en nu in perspectief zet. Bij vrouwen is
het gebruik van kut in opmars, terwijl de religieuze vloek zich beter handhaaft dan bij
mannen. Opvallend is ook de sterke opkomst van fuck. Hier zien wij wel een paar
verwensingen. Ik reken daartoe in elk geval tering en kanker. Omdat verwensingen
elders in dit boek behandeld worden, laat ik ze hier verder onbesproken. De scheldwoorden zijn bij mannen en vrouwen in de categorie vroeger en nu zo goed als gelijk.
Alleen bij vrouwen komen voor mongool en stommerd, terwijl mannen het meer
hebben op kankerlijer, teringlijer, homo, kneus, bitch, slet, kankerjood, tyfuslijer en snol.
Maar dit is een boek over vloeken en verwensingen, niet over scheldwoorden.
Uit spontaan gegeven commentaar blijkt eveneens dat de zegslieden zich bewust zijn
van het feit dat het vloeklexicon verandert en dat ook zij die veranderingen soms
bewust overnemen. Het lijkt er daarbij op dat onbekende, spannende en uitermate
opwindende vloeken of vloeken van een overrompelende oorspronkelijkheid zo'n
beeldende kracht hebben dat de gewoontevloeker naar dat nieuwe uitwijkt. Zo
vermelden verschillende informanten dat die vloeken en verwensingen die men nog
niet eerder gehoord heeft de meeste indruk maken, omdat hun letterlijke betekenis
nog sterk tot de verbeelding spreekt. Vaak neemt men dergelijke vloeken over in het
eigen vocabulaire om trefzekerder te kunnen zijn in zijn dreigen, afschrikken, bluffen
enz. Men doet dat ook uit enthousiasme over een vloek. Een voorbeeld geeft een
correspondent uit het Vlaamse Schilde, die zegt de verwensing krijg de krampen in uw
kloten! niet eerder gehoord te hebben, maar haar zo op prijs te stellen dat hij besluit
haar onmiddellijk te gaan gebruiken. Hetzelfde doen vele Nederlandse zegslieden die
deze typisch Vlaamse verwensing kwalificeerden als het "leukst".
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9.

Vloeken en verwensingen in woordenboeken
Het is in deze paragraaf mijn bedoeling te laten zien hoe de woordenboeken omgaan
met vloeken. Ik kies daarvoor exemplarisch een aantal monolinguale woordenboeken
van het Nederlands. Dat zijn: (1) Van Dale Groot woordenboek hedendaags Nederlands
(=NN) [1990], (2) Wolters' Woordenboek Eigentijds Nederlands Grote Koenen (=GK)
[1986] en (3) Verschueren Groot encyclopedisch woordenboek (=vs) [1996].
Op blz. 71, 123 en 136 staat het klassement van de hoogstfrequente vloeken in het
Nederlands. In wat volgt, laat ik zien hoe genoemde woordenboeken de tien hoogfrequente vloeken definiëren.
shit
NN
GK
vs

uitroep die afkeer of ergernis uitdrukt
tussenwerpsel dat onverschilligheid, teleurstelling, verveling uitdrukt
uitroep om misprijzen of afkeer uit te drukken

godverdomme
NN
vloek
GK
bastaardvloek; uitroep van korzeligheid, ongeduld, geprikkeldheid, woede
vs
vloekwoord
verdomme
NN
1. krachtterm die hevige emoties uitdrukt zoals schrik, woede, verdriet of
verbazing;
2. versterking van een bewering
GK
uitroep van ergernis, ongeduld, schrik, verrassing
vs
tussenwerpsel van ongeduld of verwensing
verdorie
NN
bastaardvloek
GK
tussenwerpsel, iets minder sterk dan verdomme
vs
bastaardvloek
kut
NN
GK
vs

niet gedefinieerd als vloek, uitroep of tussenwerpsel
niet gedefinieerd als vloek, uitroep of tussenwerpsel
niet gedefinieerd als vloek, uitroep of tussenwerpsel
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godver
NN
niet als trefwoord opgenomen
GK
niet als trefwoord opgenomen
vs
niet als trefwoord opgenomen
nondeju
NN
niet als trefwoord opgenomen
GK
bastaardvloek (uiting van verbazing, schrik, ongeduld)
vs
niet als trefwoord opgenomen
jezus
NN
GK
vs

vloek
vloek; uitroep van ongeduld, schrik, verbazing, verwondering
uitroep van verbazing, ongeduld, schrik enz.

potverdorie
NN
bastaardvloek
GK
bastaardvloek; uitroep van schrik, ongeduld, verontwaardiging
vs
niet als trefwoord opgenomen
klote
NN
GK
vs

alleen predikatief; <vulg.> ellendig, waardeloos
onbenullig, rottig, slecht, waardeloos
alleen predikatief; (plat) slecht, ellendig, beroerd

Bovenstaande gegevens staan ons een aantal opvallende conclusies toe, die ik in
willekeurige volgorde beschrijf.
(1) Opmerkelijk is het verschijnsel dat in sommige van de geciteerde woordenboeken
hoogfrequente vloeken als godver en nondeju ontbreken. Natuurlijk kan men
aanvoeren dat als godverdomme reeds als trefwoord voorkomt, godver geen
aanspraak kan maken op een zelfstandig voorkomen. Dat is echter slechts ten
dele waar. Vloeken hebben, zoals wij vooral in hoofdstuk iv van dit boek zien,
immers verschillende gradaties. Die gradaties hangen af van de mate waarin de
vloeker zichzelf in de hand wil, kan of moet houden. Bij nondeju kan men
argumenteren dat het daar om een régionalisme gaat. Toch is die argumentatie
discutabel als wij naar het verspreidingsgebied kijken van verbasteringen in het
Nederlandse taalgebied van de Franse vloek nom de dieu. Op de kaart op blz. 200
ligt het centrum van de verspreiding weliswaar in het zuiden van het taalgebied,
maar ook boven de grote rivieren, in Noord- en Zuid-Holland, in de provincies
Utrecht en Gelderland, en zelfs in Friesland zijn er varianten van opgetekend.
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(2) Ten onrechte zijn twee van de tien hoogstfrequente vloeken (nog) niet als vloek
herkend, laat staan gedefinieerd. Ik bedoel dan kut en klote. Om hun status als
zodanig te bewijzen kies ik een citaat van sportjournalist en televisiepresentator
Mart Smeets (1998:115). Schrijvend over dames-ijshockey in het Japanse Nagano
zegt hij: "Vandaag wordt de finale gespeeld, maar op geen enkel kanaal kan ik er
iets van vinden. Ik besluit naar huis te gaan en daar te kijken. En dus gebeurt wat
er vaker deze dagen gebeurd is; ik begin op de bank liggend te kijken naar Canada
tegen de USA, maar ik mis hele stukken van de wedstrijd en ook het eindresultaat.
Ik word met een droge mond wakker: kut, wie heeft er nou gewonnen?" Een proef
die ik met verschillende moedertaalsprekers van het Nederlands deed, wees uit
dat kut, shit, godverdomme, klote op deze plaats substitueerbaar waren. Dat wordt
in elk geval met de grootst mogelijke meerderheid aangetoond voor shit en kut,
en de eerlijkheid gebiedt mij hier te zeggen dat in het oorspronkelijke citaat van
Smeets shit door mij vervangen is door kut. Dit laatste kan op dezelfde plaats
moeiteloos vervangen worden door klote.
(3) In sommige gevallen meent de lexicograaf van een eentalig verklarend woordenboek te mogen volstaan met een typologische definitie die bestaat uit één woord.
Zo wordt de zwaarste blasfemische vloek binnen het Nederlandse taalgebied,
godverdomme, omschreven met niet meer dan 'vloek' en 'bastaardvloek'. En dat
is wel erg sober of economisch, zeker ook omdat de emotionele waarde van die
vloek in onze dagen onder enorme druk staat. Immers voor de niet-gelovige is
die anders dan voor de (oorspronkelijk) gelovige. In een tijd van niet-aflatende
ontkerstening mag elementaire informatie over de gebruikswaarde ervan bijvoorbeeld niet ontbreken.
(4) Vloeken van een aanzienlijk zwaarder kaliber worden qua definiëring door die
van een lichter overtroffen. Dat zien wij bijvoorbeeld opnieuw bij godverdomme,
dat veel zwakker omschreven wordt dan verdomme, welk laatste woord qua
intensiteit of geladenheid hoe dan ook bij de volle verdoemenisvloek achterblijft.
(5) In de definities worden grammaticale termen en semantische doorelkaar gebruikt. Zo zien wij 'uitroep van ongeduld, schrik, verbazing, verwondering' bij
jezus, naast 'tussenwerpsel van ongeduld' bij verdomme of'uiting van ongeduld,
schrik, verbazing, verwondering' eveneens bij jezus.
(6) Slechts incidenteel worden graduele verschillen in gebruikswaarde tussen vloeken aangegeven, zie bijvoorbeeld verdorie.
(7) De toevoeging 'enz.' in een definitie die de vloek als een 'uitroep van ...' parafraseert, getuigt van gemakzucht bij de lexicograaf en veroorzaakt bij de gebruikers
van de woordenboeken ongemak. Niet iedere emotionele uitroep is op alle
emotionele gebeurtenissen van toepassing.
(8) De emoties die uitgedrukt worden, lijken te berusten op het waardeoordeel van
een enkele redacteur en kenmerken zich door vaagheid. Wie de definities van shit
uit NN vergelijkt met die van GK, kan niet aan de indruk ontkomen dat de emoties
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door beide bewerkers uitputtend zijn opgesomd, terwijl iedere overeenkomst in
opgesomde emoties tussen GK en NN ontbreekt.
(9) Als emoties van vloekwoorden beschreven worden, zijn het altijd negatieve. Toch,
wij herinneren daar nog even aan, drukken vloeken ook positieve emoties uit.
Opnieuw een citaat uit Smeets (1998:105) om dat te verduidelijken. Het gaat over
schaatsenrijdster Marianne Timmer die een Olympische medaille behaalde in
Nagano. "Om kwart over tien 's avonds zie ik het Sportjournaal. Ik hoor de stem,
van Snoeks: 'Timmertje, Timmertje', en zie even later het gezicht van de jonge
kampioene als ze achter het schavot staat. Jezus wat is ze daar mooi, ragfijn,
kwetsbaar en toch ook Gronings." Geen andere emotie dan bewondering wordt
hier door jezus uitgedrukt.
(10) Verreweg de belangrijkste algemene conclusie die wij kunnen trekken, is natuurlijk dat de definities een bonte diversiteit vertonen en van een hybride karakter
zijn. Lexicografisch geformuleerd: iedere systematiek in het definiens ontbreekt
ten enenmale. Mijn stelling is dat deze chaos het gevolg is van het veranderen van
de aard van de vloek.
In hoofdstuk vi laat ik zien hoe de oorspronkelijke eedformule god verdoeme mij (als
ik de waarheid niet spreek) zich via meinedig gebruik ervan ontwikkelt tot een
zelfverwensing respectievelijk tot verbasteringen om de wereldlijke en geestelijke
straffen die op het gebruik van meineed dan wel het ijdel gebruiken van de heilige
naam van God staan, te ontlopen. In wat volgt nuanceer ik die beschrijving.
Tot 1900 dacht men dat iedere vrijwillige godslasterende verwensing een doodzonde
was, schrijft Potters (1914:118). Over godverdomme verscheen eind 1903 een verklaring
van de gezamenlijke bisschoppen van België: "Vele menschen meenen ten onrechte,
dat zij door zeker nederlandsch gezegde de verdoemenis wenschen aan God, terwijl
de woorden: God verdoeme of gelijk men uitspreekt: God verdomme, niets anders
bevatten dan een verwensching. Die woorden beteekenen door hen zelven geene
godslastering, maar werden eertijds gebruikt als eed met verwensching; en daar deze
verwensching meestal niet gemeend is, zal die spreekwijze bijna altijd van doodzonde
vrij zijn, alhoewel hij heel onbetamelijk is en min of meer zondig volgens de omstandigheden", noteren wij uit de mond van mgr. Rutten, bisschop van Luik op 13 oktober
1903. Dit debat dat ook in Nederland, woedde, werd bij ons niet afgesloten met een
officiële verklaring van het episcopaat. 'Wel', meldt Ewoud Sanders (NRC/H. 22
december 1997), 'zette de geestelijkheid zich ook hier in om uit de wereld te helpen
dat godverdomme godslasterlijk en dus doodzonde was. Dit lukt zo goed dat De
Katholieke Encyclopaedie in 1935 kon melden dat dit misverstand door de eensgezinde
actie van de geestelijkheid, "vrij algemeen uitgeroeid" was'.
Als men met godverdomme van God geen groot kwaad afroept en als men daarmee
zichzelf of anderen dat niet werkelijk toewenst, is die term niet meer dan een
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gevoelsuitdrukking. Theologische discussies, exegese en maatschappelijke veranderingen hebben ertoe bijgedragen dat de betekenis van de oorspronkelijke eedformule
en zelfverwensing vaag en vloeiend geworden zijn. Daar komt bovendien bij dat de
ontkerstening van onze samenleving ervoor zorgt dat steeds minder mensen in de
godsdienstige bouwstoffen van de vloek een vloek of godslastering herkennen. Men
moet immers wel geloven om te weten met welke woorden godsdienstige wetten
overtreden kunnen worden.
Als de vloek niet meer gemotiveerd is, als de betekenis niet meer is te herleiden uit de
samenstellende delen, als aan de oorspronkelijke betekenis nog maar zelden wordt
gedacht, dan heeft de vloek de status van cliché gekregen. Deze uitspraak mogen wij
natuurlijk niet generaliseren. Voor bepaalde protestantse stromingen blijft de gvdvloek - of de betekenis ervan nu semantisch of anderszins gemotiveerd is of niet - ,
bijkomend gemotiveerd door een bepaald religieus standpunt of raamwerk. De naam
van God wordt ijdel gebruikt en dat leidt tot stigmatisering van de gebruiker. Zelfs
niet-christenen die de vloek gebruiken, worden negatief gewaardeerd. Met Adelia
Carstens (1994: 249-281) zouden wij kunnen zeggen: de vloek wordt niet gemotiveerd
door de betekenis van zijn afzonderlijke constituent, maar door het geïdealiseerde
cognitieve model van de religie, waarbinnen als propositie geldt dat de naam van God
niet ijdel gebruikt mag worden.
Wat wij uit het voorafgaande kunnen samenvatten is dat vloeken polyseem zijn en
verschillende gebruiksbetekenissen hebben. Die polysemie heeft alles te maken met
de religieuze geaardheid van de vloeker of de afwezigheid daarvan. Maar, vloeken zijn
ook hoorbaar gemaakte emoties en emoties zijn het gevolg van gebeurtenissen die
betekenis hebben Frijda (1993).
De lexicograaf heeft de taak om zowel maatschappelijke als godsdienstige veranderingen in een taalgemeenschap zo genuanceerd mogelijk te beschrijven, en hij moet
daarbij ethisch neutraal blijven. Dat betekent dat hij de religieuze polysemie zichtbaar
moet maken door de verschillende religieuze varianten in de betekenis van vloeken
te expliciteren en waar mogelijk van commentaar te voorzien. Hij kan dat doen met
behulp van een systematisch en goed gemotiveerd labelsysteem, of hij kan dat doen
door het formuleren van metatalige commentaren die een onderdeel van de definitie
uitmaken.
De definitie van vloeken dient bij voorkeur gebouwd te worden op zes pijlers:
(a) de vloek moet allereerst centraal descriptief beschreven worden. De lexicograaf
dient de objectieve verhouding tussen de betekenis en de buitentalige werkelijkheid te beschrijven. Omdat de extensie of de referent van een vloek de verzameling
is van alle gebeurtenissen die een emotie uitdrukken, bijvoorbeeld woede, ver-
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(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

ontwaardiging, pijn, weerzin, bewondering, afkeer enz., zal de vloek beschreven
dienen te worden als een expressiemiddel van een nader te specificeren gevoel.
Met het indelen in de klasse van de emotiewoorden, is de descriptieve kernbetekenis betrapt.
De referentiële betekenis van een emotiewoord dient voorts waardeoordelen te
bevatten, omdat een gevoelswoord zowel positieve als negatieve waarden kan
hebben en dus kan verwijzen naar positieve en negatieve gebeurtenissen. In geval
van vloeken betekent dat zowel opluchting, blijdschap, verwondering als agressie,
walging, minachting, onverschilligheid, schaamte enz.
Wij dienen tevens te bedenken dat daar, waar sprake is van variatie in de
godsdienstige praktijk er rekening moet worden gehouden met het feit dat de
betekenis van gevoelswoorden mede bepaald wordt door de zogenaamde 'focuswaarde'. Daarmee bedoelen wij het perspectief waarin het emotiewoord gezien
wordt. Godverdomme, verdomme, verdorie, godver, nondeju, jezus en potverdorie
zijn voor een protestant meer dan gevoelswoorden. Omdat het hem verboden is
de naam van God ijdel te gebruiken, zijn het godslasterende emotiewoorden.
Voor de agnost zijn het slechts middelen om zijn emoties te vertolken. In dit
verband spreken wij ook wel van een antropocentrische definitie, d.w.z. dat er
vanuit het perspectief van een bepaalde persoon wordt gedefinieerd (Vgl. Kyohei
Nakamoto (1998: 205-218)).
In de definitie moet de gebruiker informatie vinden over de functie van het
emotiewoord. Dient het om zichzelf te ontladen, dient het om te bluffen, te
intimideren, te choqueren, om zijn woorden kracht bij te zetten, om iets af te
smeken enz.? Het is duidelijk dat in het volgende citaat uit NRC/H. van 24
september 1998 de functie van jakkes alleen die van emotionele zelfontlading is:
"Toen Lewinsky door het team van Starr werd gevraagd wat zij van haar ex-vriendin vond, was haar antwoord kort en duidelijk: 'Jakkes. Ik haat Linda Tripp'."
De hevigheid, felheid of intensiteit van het gevoelswoord dient in de definitie
gestipuleerd te worden. Daarbij dient men te beseffen, dat de innerlijke kracht
buiten de nadruk en intonatie meestal ook bepaald wordt door de dictie en de
duur en de klankwaarde ervan. Vaak vinden wij in de intonatiepatronen de vocale
expressies van emoties (Bezooijen 1984). Met andere woorden, een langere term
als potverdorie getuigt van een heftiger emotie dan een verkorte als verdorie, en
de ie van genoemde termen maakt ze milder in vergelijking met verdomme of
potverdomme.
Als het erom gaat een woordenboek waarin wereldbeeld en werkelijkheid van de
Nederlandstaligen is beschreven, te vertalen in een andere taal, dan kan de
beschrijving van emotiewoorden niet voldoende expliciet zijn. Die ondubbelzinnigheid wordt dan ook bevorderd door het aanbieden van sprekende voorbeelden die het gebruik van het gevoelswoord demonstreren.
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Bij wijze van proef laat ik tenslotte een model van een beschrijving volgen die probeert
recht te doen aan de snijdende kritiek op de definities van emotiewoorden in
woordenboeken van de Nederlandse standaardtaal. Ik kies daarvoor het lexeem
godverdomme. Het betekenisprofiel van dat trefwoord zou er als volgt uit kunnen zien:
ï.
2.
3.
4.

woord dat de heftigste gevoelens uitdrukt, zowel positief als negatief, zoals woede,
haat, ontzetting, wanhoop, bewondering, enthousiasme.
woord dat gebruikt wordt om te bluffen, intimideren, choqueren.
woord ter bekrachtiging van wat men beweert.
(protestants) te vermijden godslastering, vloek.

Dat een dergelijk model modificatie kan ondergaan, is evident. Een woord als verdorie
drukt bijvoorbeeld op milde wijze gevoelens uit en wordt nauwelijks gebruikt om te
bluffen. Hoe die nuances precies liggen, wij zeiden het al, moet blijken uit de context.
Uit die contexten ook dient de lexicograaf er een paar te kiezen die de definities
illustreren.
Tot bovenstaand betekenisprofiel kwam ik o.a. door de volgende zinnetjes uit de
taaidatabank van hedendaags Nederlands die in Leiden in opbouw is:
(a) "Wat je in 's hemelsnaam misdaan hebt godverdomme", schreeuwde de pastoor,
"een wekker op de buik van de dode in een doodskist leggen en tijdens de
lijkdienst in de kerk laten aflopen en dan nog durven vragen wat je misdaan hebt
godverdomme."
(b) "Godverdomme, ik ben geslaagd voor mijn rijbewijs", riep zij juichend uit.
(c) "Godverdomme, stomme trutten, ga in de rij staan voor die kaartjes van Marco
Borsato, of ik zet jullie allemaal in de houding."
(d) "Maar ik wil godverdomme niet dat je ooit nog zo'n stunt uithaalt."
(e) "Er worden hier godverdomme geen kikkers opgeblazen."
De citaten (a) en (b) leidden tot de eerste betekenis, (c) en (d) tot betekenis twee en
(e) tot betekenis drie.
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IV
Vloeken en verwensingen als
maatschappelijk verschijnsel

Inleiding
In dit hoofdstuk wil ik de vraag beantwoorden of vloeken in de hedendaagse maatschappij net zo veranderen als die maatschappij zelf. Hebben maatschappelijke
veranderingen geleid tot een mentaliteitsverandering jegens vloeken? Steels kijk ik bij
de beantwoording van die vraag naar de berichtgeving in de pers. Waar in de
voorgaande hoofdstukken het accent lag op de vloek en vervloeking als verschijnsel,
staan hier de individuele leden van het vloeklexicon centraal. Vragen over frequentie,
taboe- en gebruikswaarde van vloeken en verwensingen zal ik stellen en proberen te
beantwoorden. Tevens wil ik in dit hoofdstuk proberen de vage noties die wij hebben
over de plaats waar, en door wie, het meest wordt gevloekt iets minder vaag te maken.
Dat laatste kan dankzij de ware cascade van data die ons door honderden zegslieden
werden aangereikt.

Normen, maatschappij en veranderingen
In de Nederlandse taalgemeenschap geldt een aantal geschreven en ongeschreven
regels waaraan de leden van die gemeenschap zich moeten houden om goed met
elkaar te kunnen communiceren. De gemeenschap heeft die regels of normen als
leidraad aanvaard, omdat zij wil zorgen dat het verkeer of de omgang tussen de leden
naar behoren verloopt. Die regels kunnen betrekking hebben op het goed spellen van
woorden, op het juiste gebruik van grammaticale regels of op het kiezen van het juiste
woord in de juiste context. Een leerkracht van de basisschool zal bijvoorbeeld niet
spreken over blasfemie als hij de kinderen wil vertellen dat ze met scheldwoorden of
vloeken sommige mensen kunnen kwetsen. Dat woord is voor hen te geleerd.
In een gemeenschap bestaan ook andere normen dan taainormen. Neem nu eens de
gebarentaal. Als iemand uiterst tevreden is over de geserveerde maaltijd, kan hij dat
kenbaar maken met het bekende gebaar van de punt van de wijsvinger op de top van
de duim. In Italië en Zuid-Frankrijk betekent hetzelfde gebaar echter 'klootzak', 'u
bent een grote nul'. In Griekenland en Turkije heeft het een seksuele betekenis. Het
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is dus niet van belang ontbloot om die betekenissen te kennen, wil men de normen
respecteren van het land dat men bezoekt (Axtel 1998).
Ook religies hebben hun eigen normen. Men spreekt daar vaak van 'moraal'. Daaronder verstaat men dan voorschriften die men voor zichzelf erkent en daarnaast
beschouwt als voorschriften die eveneens voor anderen gelden (Becker en Vink 1994:
144).
De taalfilosofe Renate Bartsch betoogde al vijftien jaar geleden, dat in iedere samenleving alle menselijk gedrag door normen bepaald wordt. Zij spreekt in dit verband
van sociale normen, d.w.z. normen die het omgaan van mensen met elkaar in goede
banen moeten leiden (Bartsch 1984:179 e.v.). Die sociale normen zorgen ervoor dat
niet iedereen voor eigen rechter gaat spelen, dat een automobilist die op een woonerf
veel te hard rijdt gecorrigeerd wordt, dat men, wil men voor een koninklijke onderscheiding in aanmerking komen, aan een aantal criteria moet voldoen: onberispelijk
gedrag, grote inzet en dienstbaarheid enz.
Een godsdienstige overtuiging of een ander hoger ideaal kan een inspiratiebron zijn
voor zeden en gebruiken, maar ook voor daarbij behorende normen. Als mensen
geloven dat het leven van God afkomstig is, dan is het begrijpelijk dat sommigen
vinden dat ook menselijk ingrijpen ter verkorting van leven moet worden afgewezen.
En volgens de normen van het katholieke leergezag is het niet onredelijk dat Nederlandse bisschoppen een homohuwelijk of legalisering van de abortuspraktijken afwijzen.
De christelijke Kerken hebben, zoals wij weten, het ijdel gebruiken van Gods heilige
naam en het vervloeken of verwensen ook aan banden gelegd of, om in onze kaders
te blijven, genormeerd.
Van alle normen waarvan hier sprake is, kan gezegd worden dat zij conservatief zijn.
Mensen willen in bestaande situaties zoveel mogelijk aan hun normen vasthouden,
omdat deze zekerheid verschaffen. Afwijkingen van normaal of correct gedrag wekken
op zijn minst wrevel op. Om zekerheid in een gemeenschap te waarborgen, zien de
leden van die bepaalde gemeenschap toe op het naleven van die normen (Haeseryn
1987: 7-8).
Tijden en situaties veranderen. De maatschappij verandert, en net als taal zijn ook
normen een spiegel van maatschappelijke veranderingen. Die stelling gaat eveneens
op met betrekking tot het vloeken. Dat hebben de zegslieden in ons vorige hoofdstuk
al schoorvoetend laten zien. De ingrijpende verandering van de Nederlandse samenleving vanaf de jaren zestig van onze eeuw hebben een onmiskenbaar stempel gedrukt
op het vloeklexicon. Wij zullen dat in het verloop van dit hoofdstuk laten zien, en
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minder schoorvoetend. In de jaren zestig hebben de oude tijden afgedaan. Traditie,
autoriteit en gezag raakten in diskrediet. Dat bleek in lossere omgangsvormen en
kleding, dat bleek ook uit een vrijere seksuele moraal, schrijft de Leidse historicus J.J.
Woltjer (1992: 408). Natuurlijk speelde de televisie, die de wereld in alle huiskamers
bracht, daarbij een grote rol, alsmede de oorlogskinderen, de generatie die niet langer
klakkeloos wenste te geloven in de verzuilde vooroorlogse idealen van haar ouders.
Wat dat laatste concreet betekent, werd enkele jaren geleden opnieuw duidelijk door
de studie Secularisatie in Nederland 1966-1991 (Becker en Vink 1994). Ik ga hier wat
dieper in op enkele resultaten uit dat onderzoek, omdat vloeken en religie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en veranderingen in de beleving van godsdienst ook
veranderingen in de wijze van vloeken kunnen betekenen.
In geciteerde studie is onderzocht in welke mate buitenkerkelijkheid in genoemde
periode is toegenomen. De frequentie van het kerkbezoek is tanende en de aanhang
voor een aantal christelijke leerstellingen is verminderd. Een paar cijfers: "In 1958 was
76% van de Nederlanders lid van een kerkgenootschap. Sindsdien is dit percentage
gedaald. In 1966 was het aandeel 64%, in 1970 61%, in 1980 50% en in 199143%. In het
laatste jaar was de buitenkerkelijkheid dus tot ruim boven de 50% gestegen. De
kerkleden werden in de loop der jaren minder kerks. In 1970 woonde 67% tenminste
eenmaal per veertien dagen een kerkdienst bij, in 1980 50% en in 1991 43%" (Becker
en Vink 1994:168-169).
Ook in de religieuze opvattingen van mensen deden zich veranderingen voor. Meningen over huwelijk en gezin, de opvoeding van kinderen, vrouwenemancipatie en
acceptatie van homoseksualiteit liberaliseren sinds het midden van de jaren zestig
consequent. Die liberalisering mag volgens de auteurs van Secularisatie in Nederland
geschreven worden op het conto van de roerige jaren zestig. Zij is het ingrijpendst
geweest bij de opvatting over het eerbiedigen van kerkelijke regels. In samenhang met
andere meningen beschouwd, wekken de resultaten de suggestie dat kerkleden minder moeite hebben met de inhoud van het geloof dan met de geboden van hun Kerk.
Vooral de eis alle regels na te moeten leven, lijkt een steen des aanstoots te zijn. De
kerkleden bleken dus gevoelig te zijn voor de tijdgeest (Becker en Vink 1994: 91-100).
De aanval op de autoriteiten, formuleer ik nu maar zalvend zacht, ging ook niet
voorbij aan die van de Kerken.
De constatering dat het Nederlandse volk als geheel in zijn religieuze opvattingen sterk
seculariseeert, doet vermoeden dat ook de verandering van de levensbeschouwing
deel uitmaakt van de tijdgeest. Of om Becker en Vink (1994: 153) met instemming
nogmaals aan het woord te laten: "Secularisatie voltrekt zich waarschijnlijk niet alleen
op het terrein van de levensbeschouwing. Zij laat veel overige normen en waarden
niet ongemoeid. Levensbeschouwelijke opvattingen staan immers niet op zichzelf.
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Samen met andere waarden en normen vormen zij een traditioneel cultureel complex,
waarvan gezagsgetrouwheid, een traditionele visie op het huwelijk, het gezin en de
opvoeding, een zeker politiek en economisch conservatisme en hechting aan de lokale
gemeenschap enerzijds en enig nationalisme anderzijds, deel uit maken."
Bovenstaande feiten, het gegeven dat steeds minder ouders hun kinderen een christelijke opvoeding geven, waardoor deze vervreemden van de christelijke normen, en
het feit ook dat christelijke leerstellingen hun aanhang verliezen, zijn een reden om
opnieuw de vraag te stellen naar de huidige maatschappelijke opvattingen omtrent
vloeken.

3.

Vloeken en de publieke opinie
Hebben maatschappelijke veranderingen geleid tot een mentaliteitsverandering jegens vloeken? Om die vraag te kunnen beantwoorden, ben ik nagegaan hoe de
berichtgeving ten aanzien van dit thema gedurende het laatste decennium in de pers
is geweest. Die pers identificeer ik dus met de publieke opinie.
Een uitgeverij van software te Kockange werd begin 1994 tot een geldboete van 15.000
gulden veroordeeld wegens racisme en godslastering, omdat zij een computerspel op
de markt gebracht had waarmee de speler joden, negers, Jezus, Maria en de Heilige
Geest kon afschieten en daarmee punten scoren (NRC/H. 3 maart 1994).
In hetzelfde jaar heft bisschop F. Wiertz van Roermond de banvloek op die zijn
voorganger in 1978 had uitgesproken over twee gehuwde priesters.
Het besluit in 1985 van de gemeenten Harderwijk, Petten, Elburg, Ermelo, Nunspeet
en Oldebroek om een vloekverbod en een verbod op topless zonnen en zwemmen
door vrouwen in de algemene plaatselijke politieverordening op te nemen, leidde tot
een verhevigde activiteit van Gedeputeerde Staten van Gelderland, die het vloekverbod onwettig en in strijd met artikel 7 van de Grondwet achtten. Artikel 7 van de
vernieuwde Grondwet van 1983 verbiedt niet alleen censuur, maar stelt ook dat
bepalingen die de vrijheid van meningsuiting beperken, slechts door een formele wet
kunnen worden afgedwongen.
De toenmalige minister van Binnenlandse Zaken, Koos Rietkerk, moet er aan te pas
komen en antwoordt op schriftelijke vragen van het GPv-kamerlid Schutte. Vloeken
is in de zin van de Grondwet een openbaarmaking van een gedachte of gevoelen.
Anders dan in de oude versie van die Grondwet heeft niemand voor dergelijke
uitingen toestemming vooraf nodig, los van ieders eigen verantwoordelijkheid volgens de wet. De gemeentelijke vloekverboden van de Veluwse gemeenten zijn volgens
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de minister door Provinciale Staten terecht geschorst. Hij ziet geen taak weggelegd
voor de overheid om het vloeken in het openbaar zoveel mogelijk uit te bannen. Die
taak is eerder op het lijf geschreven van kerkgenootschappen en maatschappelijke
instellingen die zich dat aantrekken. Minister Rietkerk vindt wel dat in een tolerante
samenleving rekening moet worden gehouden met godsdienstige gevoelens van
anderen. De Kroon vernietigt het vloekverbod nog in hetzelfde jaar.
In september 1992 herhalen zich initiatieven om vloekverboden uit te vaardigen. Nu
in de Zuid-Hollandse gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle.
Is er binnen de Nederlandse samenleving nog consensus over de vraag of vloeken
afkeurenswaardig is en strafbaar? De theoloog J.H. van de Bank en de christelijke
literator Hans Werkman komen in hun monografie Zo'n wonderlijke club. 75 jaar Bond
tegen het Vloeken tot de conclusie dat de meeste gezagsdragers schouderophalend
voorbijgaan aan de vloekverboden op de openbare weg die in de Nederlandse
gemeenten golden. In een bespreking van dit boek merkt de journalist Henk van
Gelder snedig op, dat klachten over blasfemie tegenwoordig zonder uitzondering
geseponeerd worden en dat een van de laatste keren dat zo'n zaak nog in behandeling
werd genomen in de jaren zeventig, in het vonnis geconcludeerd werd "dat de
maatschappelijke opvattingen over vloeken verschoven waren en dat het woordje god
niet meer was dan een stopwoord. Daarmee is de mogelijke toorn van het Opperwezen
definitief verklaard tot een irrelevantie" (NRC/H. 11 april 1992).
Een actie eind 1992 van de Bond tegen het vloeken biedt ons opnieuw de gelegenheid
om een beter inzicht te krijgen in de standpunten van twintigste-eeuwers ten aanzien
van dat vloeken.
De Bond vraagt op stations om niet te vloeken als je de trein mist. "Vloeken is lelijk
taalgebruik. Bovendien kunt U er anderen mee kwetsen. Maar bovendien schendt U
met vloeken Gods heilige Naam." Dit nu schiet Koos van Zomeren, auteur van de
rubriek Vandaag of Morgen van NRC/H., in het verkeerde keelgat. Onder het kopje
'Hoezo heilig?' trekt hij van leer. "Vloeken lelijk taalgebruik? Vloeken is lelijk bedoeld
en kan als zodanig zeer doeltreffend zijn. Een goed geplaatste vloek kan schitteren,
net als willekeurig welk ander woord dat tot onze beschikking staat." Dat je er anderen
mee kunt kwetsen, betwist Van Zomeren niet. "Als iemand beweert dat je hem kwetst,
kwets je hem, het tegendeel is niet te bewijzen." Wat hem het meeste steekt, is de
uitspraak dat vloeken Gods heilige naam schendt. "Hoe kan ik iets schenden van
iemand die niet bestaat? Dit argument wekt de indruk dat zij, de anderen, op kosten
van mijn beleefdheid hun gelijk proberen te halen, dat ik mij door niet te vloeken
schik in de rol van een gemankeerde gelovige."
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Reacties blijven natuurlijk niet uit. Van Zomeren is niet verdraagzaam, toont geen
respect, kan zijn ideeën niet relativeren enz. Op 7 december legt hij de ingezondenbrievenschrijvers nog eens uit wat hij bedoelt. "Mijn bezwaar is niet dat ze me vragen
niet te vloeken, niet dat zij in God geloven, maar dat ze me vragen niet te vloeken,
omdat ik in God behoor te geloven. Dat gaat te ver. Daar verwacht ik verdraagzaamheid van anderen, daar moeten zij hun ideeën maar relativeren."
In januari 1993 dient de Bond tegen het vloeken bij de Reclame Code Commissie een
klacht in tegen een reclame van verzekeringsmaatschappij Ohra. Het televisiespotje
toont een rij mensen die wachten voor de hemelpoort. Wachtenden met een Ohraverzekering krijgen voorrang van een langslopende Petrus-figuur. Dat stoort de Bond.
"Bij zaken als het laatste oordeel, de hemelpoort en Gods woning gaat het in de
beleving van de gelovigen niet slechts om godsdienstige verhaaltjes, maar om de meest
heilige dingen waarvoor men met heilige eerbied en diep ontzag is vervuld", aldus de
Bond. De reclame is "nodeloos kwetsend voor gelovigen" en "maakt spielerei met de
meest heilige dingen", schrijft hij (NRC/H. 15 januari 1993).
Jan Weitjens uit Rotterdam doopt zijn pen in gal en antwoordt op een opiniepagina
van 25 januari aldus: "Wat (...) kwetsend is, is de houding van de Bond zelf die telkens
zich inbeeldt te spreken namens 'de' gelovigen. Er zijn ook gelovigen die niets moeten
hebben van intolerantie en dat gebrek aan humor, die eigengerechtigheid en farizeese
houding van mensen als die in de Bond tegen het Vloeken kennelijk elkaar tot helden
van de deugd bombarderen. Als er nu toch maatregelen moeten worden genomen
tegen kwetsende reclame dan liever tegen de arrogante reclameposters van de Bond
tegen het Vloeken" (NRC/H. 25 januari 1993).
Eind december 1995 verraste de reclamecodecommissie ons door na een spoedzitting
het Utrechtse kledingbedrijf Hij te berispen. Dat bedrijf had op abri's en andere
publieke plaatsen geadverteerd met bijbelse teksten en de afbeelding van een modieus
geklede Christus-figuur op een achtergrond van glas-in-lood. De teksten luidden "Hij
is er ook voor U", "Hij roept U tot zich" en "Twijfel niet, Hij is er."
Volgens de Commissie zijn deze reclame-uitingen niet in strijd met de goede smaak
en het fatsoen, maar wel "nodeloos kwetsend." Mensen zouden "mede door het feit
dat de naam van de adverteerder dubbelzinnig wordt gebruikt in hun religieuze
beleving worden geraakt. (...) Dit klemt des temeer nu de uitingen in de weken voor
Kerstmis openbaar zijn gemaakt." De Commissie beveelt daarom Hij aan zich in het
vervolg te onthouden van dergelijke reclame. Veel christelijke groeperingen, waaronder De Bond tegen het vloeken en de Reformatorisch Maatschappelijke Unie, hadden
protest tegen de campagne aangetekend. Zij vonden dat de "diepste geloofsovertuiging van christenen niet misbruikt mag worden voor reclamedoeleinden." Ook
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jongerenorganisaties van CDA en klein rechts protesteerden. Aldus een redacteur van
NRC/H. op 23 december.

Toen de directeur van de Amsterdamse Optiebeurs, mr. R.F. de Soet, in het voorjaar
van 1998 maatregelen trof om aan het vloeken, schelden, alcoholgebruik en aan fysieke
agressie van handelaren op de beursvloer een halt toe te roepen en drie controleurs
aanstelde om op de naleving van de regels te letten, haakte de Bond tegen het vloeken
daar slagvaardig op in met een speciale kalenderposter, die als motto meekreeg:
"Vloeken is nooit een optie. Wie vloekt verliest!" De boodschap was duidelijk: hoe
diep de AEX-index ook keldert, vloeken helpt niets. Wie vloekt, verspeelt daarentegen
eigenwaarde en zelfrespect.

Wi^VfPIffV
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Op 17 september 1999 publiceerde het Vaticaan ter gelegenheid van het jubeljaar 2000
een geheel gemoderniseerd compendium van aflaten, het zogenaamde Enchiridion
Indulgentiarum. Een nieuwe manier om een aflaat te krijgen is een openlijke geloofsuiting in de werkomgeving. Als voorbeeld wordt gegeven iemand die in de kantine
anderen hoort vloeken. Wie dan opstaat en een kruisteken maakt, of de vloeker
openlijk terechtwijst, heeft een aflaat verdiend. (Mare Lijendekker, NRC/H. 18 september 1999).
Ik gaf hier een paar voorbeelden uit het laatste decennium, maar zij zijn in elke periode
te vinden. Daarom nog een enkel voorbeeld van veertig jaar geleden. In Het Parool
van 2 november 1959 schreef Kronkel, pseudoniem van Simon Carmiggelt, de column
Eva naar aanleiding van een stencil waarin de heer D. Dijkema uit Groningen
protesteert tegen de duivelse mentaliteit van de schrijfster Annie M.G. Schmidt, die
het bij de uitreiking van de prijs van het Prins Bernhard Fonds, een prijs die haar werd
uitgereikt voor haar televisiewerk, bestaan had te zeggen: "Ik vind het zo belangrijk
om een man eens verdomme te laten roepen, als hij op zijn duim slaat." Dijkema doet
ontroerend van onhandigheid in aansluiting bij deze zin een tweede apodictische
uitspraak: "Besturen van christelijke scholen, ouderverenigingen, doe deze infectiebron van het geestelijk leven van u en van aan uw zorgen toevertrouwde kinderen
alstublieft weg. Pas op voor deze moderne Eva die uw jongens, uw mannen wil leren
verdomme te zeggen."
Als er één ding blijkt in berichten over godslastering en vloeken, is het wel dat deze
onze samenleving in twee kampen blijven verdelen. Er blijven altijd mensen gekwetst
door vloeken, terwijl anderen met cynische geamuseerdheid het verschijnsel als een
alledaagse banaliteit willen aanvaarden vanwege de bevrijdende uitwerking die de
vloek nu eenmaal heeft. Maar er blijkt ook uit hoe superieure dwarsliggers of
aanhangers van het blasfemisch militantisme mogen rekenen op de strijdbaarheid
van de Bond tegen het vloeken, die in die vloeken een aanval op de laatste kristallen
ziet van een afkalvend geloof.

Veranderingen in het vloeklexicon
Materiaal
In paragraaf 8 van hoofdstuk 111 stelden wij ons de vraag hoe vloeken en verwensingen
verworven worden en hoe statisch dat vloeklexicon is. Door inschakeling van zegslieden konden wij zien dat zijzelf een bescheiden notie hadden van het overnemen van
andere en nieuwe vloeken en van het teloor gaan van vloeken die zij in een eerdere
fase van hun leven gekoesterd hadden. Het ging daar dus om inlichtingen van
zegslieden over hun eigen vloekgedrag.
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Wij kunnen zegslieden natuurlijk ook vragen uitspraken te doen over het vloekgedrag
van hun directe omgeving. Dergelijke gegevens kunnen verkregen worden door hun
te vragen of er in de familie, kennissenkring of op het werk wel eens gevloekt wordt.
Die vraag werd dan ook gesteld in het rapport Vloeken in Nederland [1995]. De
uitkomsten ervan zijn te interessant om hier onvermeld te laten:
Bijna de helft (48%) van de respondenten geeft aan dat er in haar/zijn omgeving af
en toe gevloekt wordt. Éénderde (35%) zegt dat er zelden of nooit gevloekt wordt
en in de omgeving van één van de zes (16%) respondenten wordt regelmatig
gevloekt.
Remco Frericks laat in het eerder aangehaalde herhalingsonderzoek (zie hoofdstuk I,
paragraaf 2) van 2000 zien dat er nauwelijks veranderingen in het vloekgedrag van de
directe omgeving zijn waar te nemen. Zijn conclusie op blz. 6 luidt:
"Net als vijf jaar geleden vindt 16% van de Nederlanders dat er in de directe
omgeving (op het werk en in de kennissenkring) regelmatig gevloekt wordt, bij 47%
van de Nederlanders wordt in de directe omgeving af en toe gevloekt (was 48%) en
bij 36% wordt zelden of nooit gevloekt (was 35%). Het verschil tussen mannen en
vrouwen in beduidend kleiner dan vijfjaar geleden (percentage respondenten dat
aangeeft dat er in de omgeving zelden of nooit gevloekt wordt nu: 32% vs. 39%;
toen: 27% vs. 43%). Als verklaring werd toen aangevoerd dat mannen onder elkaar
meer vloeken dan vrouwen en dat mannen in aanwezigheid van vrouwen hun
taalgebruik aanpassen. Wellicht passen mannen zich nu minder aan hun omgeving
aan dan vijfjaar geleden."
Vrouwen geven veel vaker aan dan mannen dat er zelden of nooit gevloekt wordt
in hun omgeving (43% vs. 27%). Verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat mannen
onder elkaar meer vloeken dan vrouwen en dat mannen in aanwezigheid van
vrouwen hun taalgebruik aanpassen, waardoor mannen vaker vloeken horen dan
vrouwen.
Het grootste deel van de omgeving van de meeste Nederlanders bestaat uit mensen
die ongeveer van dezelfde leeftijd zijn. Het blijkt dat met het toenemen van de
leeftijd niet alleen de mate waarin men zelf vloekt (...), maar ook de mate waarin
de omgeving vloekt afneemt.
In het algemeen blijkt dat respondenten die zelf regelmatig vloeken ook relatief vaak
(74%) aangeven dat hun omgeving regelmatig vloekt. Terwijl respondenten die zelf
(bijna) nooit vloeken relatief vaak (57%) aangeven dat er door mensen in hun
omgeving (bijna) nooit gevloekt wordt.
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Rooms Katholieken zeggen relatief vaak (40%) dat er in hun omgeving zelden tot
nooit gevloekt wordt, terwijl respondenten die niet tot een kerkgenootschap behoren relatief vaak zeggen dat er regelmatig (21%) gevloekt wordt.
Hoewel er geluiden zijn dat het taalgebruik aan verruwing onderhevig is, heeft toch
een kleine meerderheid (57%) van de Nederlanders het idee dat het vloeken in de
omgeving hetzelfde blijft. Eén van de zes (17%) Nederlanders vindt dat het vloeken
toeneemt, een bijna even grote groep (15%) heeft hier eigenlijk geen idee over.
Tenslotte vindt één van de acht (12%) dat het vloeken in de omgeving afgenomen
is.
In het rapport Vloeken in Nederland (2000:7) concludeert het NIPO dat er ten opzichte
van 1995 geen duidelijke toe- of afname waargenomen is in het vloeken. Wel zegt iets
meer Nederlanders dan in 1995 dat het vloeken in de directe omgeving de laatste tijd
is afgenomen (was 12%, nu 14%).
In het algemeen blijkt dat respondenten bij wie in de omgeving regelmatig gevloekt
wordt relatief vaak (30%) het idee hebben dat het vloeken toeneemt. Als er in de
omgeving zelden of nooit gevloekt wordt geeft men relatief vaak (19%) aan dat het
vloeken afneemt.
Men kan proberen met verdere aanvullende vragen zicht te bieden op het vloekgedrag
van de omgeving. Maar een compleet panorama blijft ook dan een hersenschim, zoals
de praktijk ons leerde. In vragenlijst 15 vuurde ik de volgende vragen op een groot
aantal zegslieden af:
(1) Vloeken alleen mensen die tot dezelfde maatschappelijke groep behoren tegen
elkaar?
In totaal beantwoordden 540 zegslieden deze vraag. De score was daarbij als volgt:
van 74 was het antwoord positief, 460 ontkenden de vraag en 6 hadden geen
mening.
(2) Vloekt iemand met een hoge maatschappelijke positie tegen iemand met een
lagere?
Ook deze vraag werd door 540 respondenten beantwoord. De scores zien er als
volgt uit: 358 bevestigen de vraag, 163 ontkennen hem en 19 hebben geen mening.
(3) Vloekt iemand met een lagere maatschappelijke positie tegen iemand met een
hogere?
540 Zegslieden gaven de volgende antwoorden: 301 bevestigden de vraag, 225
ontkenden en 14 hadden geen mening.
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Ik splitste vervolgens de respondenten in mannen en vrouwen en berekende de
antwoorden op deze vraag in het algemeen en per generatie. De volgende gegevens
zijn het resultaat van die berekeningen. Met 'algemeen' wordt aangegeven hoe groot
het totale aantal ja- en nee-zeggers is, respectievelijk hoeveel zegslieden geen mening
hebben. Zeven verzwijgen hun leeftijd.

Mannen

algemeen

0-25 jaar

26-50

jaar

51-100 jaar

140

122

12

6

Nee
Onbekend

81

66

13

2

4

1

2

1

Vrouwen

algemeen

Ja

0-25 jaar

26-50

jaar

51-100 jaar

Ja

157

151

6

Nee
Onbekend

141

125

11

5

10

8

2

0

0

(4) Vloekt iemand tegen iemand die veel ouder is dan hijzelf?
Opnieuw zijn er 540 respondenten die als volgt antwoorden: 275 bevestigen de
vraag, 246 ontkennen en 19 hebben geen mening. Uitsplitsing in mannen en
vrouwen biedt het volgende beeld. Zeven verzwijgen hun leeftijd.

algemeen

0-25 jaar

Ja

131

117

8

6

Nee
Onbekend

86
8

68

16

2

4

3

1

Vrouwen

algemeen

0-25 jaar

Ja
Nee
Onbekend

140

133

157

143

11

8

Mannen

113

26-50

26-50

7
9
3

jaar

jaar

51-100 jaar

51-100 jaar

0

5
0
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(5) Vloekt iemand alleen tegen seksegenoten?
540 Respondenten scoren als volgt: 39 bevestigen, 491 ontkennen en 10 hebben
geen mening. Gesplitst in mannen en vrouwen krijgen wij de volgende gegevens.
Zeven verzwijgen hun leeftijd.

Mannen
Ia
Nee
Onbekend

algemeen

0-25 jaar

26-50

jaar

51-100 jaar

0

28

25

3

192

160

23

9

1

0

5

4

Vrouwen

algemeen

Ia
Nee
Onbekend

294

9

5

26-50

0-25 8jaar
271

4

jaar

0

51-100 jaar

1

19

4

1

0

(6) Vloekt iemand in gemengd gezelschap minder?
540 Zegslieden geven de volgende antwoorden: 310 bevestigen de vraag, 205
ontkennen en 25 hebben geen mening. De verschillen tussen mannen en vrouwen
zien er als volgt uit. Zeven verzwijgen hun leeftijd.

Mannen

Ia
Nee
Onbekend

Vrouwen

algemeen

0-25 jaar

26 -50 jaar

141

119

17

5

77

68

7

2

7

2

3

2

algemeen

0-25 jaar

26 -50 jaar

51-100 jaar

51-100 jaar

Ja

164

144

17

3

Nee
Onbekend

126

120

4

2

18

16

2

0
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(7) Vindt de gemeenschap het vloeken van vrouwen minder aanvaardbaar?
540 Respondenten antwoordden aldus: 330 bevestigen de vraag, 193 ontkennen
en 17 hebben geen mening. Hoe denken mannen en vrouwen daarover? Zeven
verzwijgen hun leeftijd.
Mannen

Ja

algemeen

0-25 jaar

136

108

20

8

77
4

6

0

1

1

Nee
Onbekend

83
6

Vrouwen

algemeen

0-25 jaar

26-50

jaar

26-50

jaar

51-100 jaar

51-100 jaar

Ja

188

170

13

5

Nee
Onbekend

109

104

5

0

11

10

1

0

De conclusies die deze zeven vragen toelaten, zijn ontdaan van ieder mistgordijn.
Mensen van verschillende maatschappelijke groepen schuwen de taboes niet en
worden in hun vloekgedrag niet gehinderd door rang of stand. Een chef vloekt
gemakkelijk tegen zijn ondergeschikten, maar het omgekeerde komt tegenwoordig
bijna net zo vaak voor. Het heeft er ook alle schijn van, dat de taalgemeenschap een
groter respect heeft voor ouderdom dan voor status, gezag, macht enz. Ook de
gedachte dat iemand alleen tegen seksegenoten zou vloeken, wordt door de cijfers
bijna hoogmoedig van de hand gewezen.
De verhaallijn van de scores wordt weer brokkeliger als wij naar de uitkomst kijken
van de vraag die wil achterhalen hoe de voxpopuli denkt over het vloeken in gemengd
gezelschap. Slechts 37,5% van de zegslieden ontkent dat te doen. Wij zouden op basis
van deze gegevens mogen zeggen dat net als ouderdom, gemengd gezelschap een rem
weet te zetten op het gebruik van vloeken.
Waar rangen en standen gesloopt lijken, waar het taboe op de religieuze vloek steeds
meer verbleekt, lijken profane vloeken van jongeren een nieuwe communicatieve
hype te kunnen worden. Wij zullen dat op blz. 187 zien.
Hoe interessant het bovenstaande op zich ook is, die feiten doen geen uitspraken over
de afzonderlijke leden van het hedendaagse vloeklexicon. Om daarin meer inzicht te
krijgen, heb ik andere vragen gesteld. Zie 4.2-4.4 en 7.2-7.4.
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Hebben de liberalisering van de maatschappij, het verleggen van de tolerantiegrens
en de marginalisering van de godsdienst ook geleid tot veranderingen in het vloeklexicon? Om deze vraag enigszins empirisch onderbouwd te kunnen beantwoorden, is er
opnieuw materiaal, veel materiaal nodig. En daar nu schort het aan. Er zijn natuurlijk
geschreven en gedrukte bronnen waarin de Naam des Heren ijdel gebruikt wordt. Er
zijn woordenboeken waarin allerhande vloeken en blasfemische lilliputters mondjesmaat beschreven staan en er is statistisch onderzoek uit het begin van de jaren zeventig.
Dat laatste onderzoek, gebaseerd op ongeveer 720.000 woorden uit hedendaags
geschreven en gesproken Nederlands, vertoont voor ons onderzoek een onheilspellend kenmerk: het heeft er veel van weg dat er in het Nederlands nauwelijks gevloekt
wordt. De vervloeking godverdomme komt in het corpus spreektaal in het geheel niet
voor. In de schrijftalige tegenhanger scoort die vloek 9 maal. Het corpus spreektaal
kent wel een aantal bastaardvloeken, zoals goh (17X), gut (^x), jeetje (4X) en tjee (4X).
Bastaardvloeken paraderen ook in Woordfrequenties (Uit den Boogaart 1975). Ik noem
jee (5x) en verdomme (5X). Maar geen fuck you, kut, shit of bullshit in dat corpus.
Dat alles staat wel in schril contrast met wat men hoort tijdens een discussie tussen
werkwillige employés van de Nederlandse Spoorwegen en hun stakende collega's. Ook
de uitbarstingen van woede bij een hardhandig treffen tussen politie enerzijds, en
studenten en andere jongeren anderzijds leveren het bewijs van het bestaan van een
dynamisch vloeklexicon. Er is hoe dan ook spanning tussen enigszins gedateerd
onderzoek en de actuele taalwerkelijkheid.
Om een serieus antwoord te geven op de vraag of het vloeklexicon onder de genoemde
maatschappelijke verschijnselen veranderd is, hebben wij, hoe we het ook wenden of
keren, minstens twee instrumenten nodig. Allereerst moeten wij weten hoe het
vloeklexicon van het hedendaags Nederlands eruitziet, en vervolgens moeten wij dat
kunnen vergelijken met een vergelijkbare verzameling van een of twee generaties
terug. En daar nu daalt een mist neer over het onderzoek. Natuurlijk kan men
riposteren door te wijzen op vele edities van de Grote van Dale. Als men bijvoorbeeld
de drukken van 1924 (bezorgd door P.J. van Malssen jr.), van 1950 (bezorgd door dr.
C. Kruyskamp en dr. F. de Tollenaere), van 1976 (eveneens bezorgd door dr. Kruyskamp) en die van 1992 (bezorgd door prof. dr. G. Geerts en dr. H. Heestermans) met
elkaar zou vergelijken, kan men veranderingen in het vloeklexicon op het spoor
komen. Alleen, zo'n vergelijking heeft een statisch karakter. Men vergelijkt immers
welke trefwoorden zijn toegevoegd en welke informatie bij reeds opgenomen vloeken,
verwensingen en bastaardvloeken anders is geredigeerd, dan wel geschrapt.
Desondanks vergeleek ik toch een aantal drukken van de Grote van Dale op de
ontwikkeling van het vloeklexicon. Ik beperkte mij daarbij tot de vloeken uit mijn
vragenlijst Intuïtieve Frequenties (Eerste lijst). De matrix op blz. 117 behoeft nauwelijks
enige toelichting. De jaartallen geven aan om welke druk het gaat. Het plusteken duidt
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Vloeken in Van Dale

vloek

1872

1884

1898

klote

_

_

_

_

_

Jezus
verdorie
goddomme
godsamme
godverdomme
jezusmina
kut
sodehannes
nondeju
godver
Christus
gvd
shit
sodeju
fuck
bij God
Mozes
potverbullshit
godverdorie
mozesmina
getverderrie
verdikkie
verdomme

_
_
_
_
+
_
_
_
+
_
_
_
_
_
_
_
_
_

_
_
_
_

_
_
_
_

+
+
_
_
_
_

+
+
_
_
_
_

ach gut
jemig

_

christeneziele
sodeknetter
verdomd

_
-

+
_
_
_
+
_
_
_
_

+
_
_
_

+

1950

+
_
_
_

_

_
_
_

_

_
_
_
_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

-

+
+

-

+
_
_
_
_

+

-

+

+

+
_

+

+

+
_
+

_
_
_
_
+
_
_
_

+
_
+

1999

+

+

+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
_
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
_
+
+
+
+
+

_
+

+

_

_

_
_
+
_
_
+

_

_
+
_

+

+
+
+
_
_
_

+

_
_
_

+
+
_

_

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

+
+

+
+
+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+
+
+

+
+
+

+
_

+

+

+
+
+
+
+

+
+
+
+

_

_

+

_

_

_

+

+

_

_
_
_
_

_
+

+

+
+
+

+

1992

+
+
_
_
_
_

_

_
+
+
+
_
_
_
_
+
_

1984

_

_
_

1976

+
+

_
_
_
_
+
_
_
_
+

+

_
_
_
_

-

+

+
+

+

_
+
+
+
_
_
_
_
+
_

+

_

_
_

1970

_

_
_
+

+
_

1961

+

_
_
_
_

-

-

1924

_
+

+

op aanwezigheid, het minteken op afwezigheid van de desbetreffende vloek of bastaardvloek. De drukken van 1984, 1992 en 1999 laten een opvallende groei van het
aantal opgenomen vloeken zien. Wellicht is dat niet helemaal te ontkoppelen van het
terugtreden van dr. C. Kruyskamp als hoofdredacteur.
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Met deze vergelijking wordt evenwel geen recht gedaan aan de dynamiek van ons
vloeklexicon. Bestaande woordenboeken berustten tot voor kort nauwelijks op een
stratigrafisch samengesteld corpus, als gevolg waarvan zowel hun trefwoorden als de
beschrijving ervan een min of meer toevallig karakter hebben.
Wij moeten, heb ik gezegd, eerst weten welke vloeken de hedendaagse moedertaalspreker het meest gebruikt. In aansluiting daarbij wil ik ook weten wat de gevoelswaarde van die verschillende vloeken is en in welk soort situaties zij bij voorkeur en
bij herhaling gebruikt worden. Wij willen met andere woorden ook weten of er
emotionele gradaties bestaan en zo ja, welke dat bij de verschillende vloeken zijn.
Ook daarna blijft het beantwoorden van de vraag die aan het begin van dit hoofdstuk
gesteld werd, een soort hindernisrace. Immers, als wij de riten van het hedendaags
vloeken al op de gewenste manier in kaart kunnen brengen, wat is dan ons vergelijkingsmodel? Het vloeklexicon van onze voorouders, zoals dat in vele lexicografische
musea is opgeslagen, heeft in opeenvolgende drukken onmiskenbaar groot onderhoud gehad. Ik heb dat laten zien voor Van Dale, en hetzelfde geldt ook voor de
woordenboeken van Wolters, de zogenaamde opvolgers van Koenen. Maar de spreektaal is daarbij nooit systematisch in beeld geweest.
De werkwijze die ik verkoos om een beter zicht te krijgen op (veranderingen in) ons
hedendaags vloeklexicon, bestond uit verschillende onderdelen. Karakteristiek voor
al die onderdelen is wel, dat het materiaal via schriftelijke enquêtes verzameld is.
Natuurlijk ben ik mij ervan bewust dat materiaal dat op een indirecte manier vergaard
wordt, zijn beperkingen kent. De keuze van de vragen is door de voorkeur en kennis
van de onderzoeker bewust of onbewust beïnvloed. Als ik lijsten met vloeken samenstel en vraag die vloeken van een frequentie en waardeoordeel te voorzien, dan is het
wel mijn wereldkennis, mijn kennis van een aantal vloeken geweest die op een
inductieve wijze het onderzoek beïnvloed heeft. Terecht zou dus de kritische kanttekening gemaakt kunnen worden, dat de uitkomsten van het onderzoek min of meer
gelijk zijn aan wat de onderzoeker er zelf in heeft gestopt. Natuurlijk heb ik geprobeerd
dat gevaar tot een minimum te beperken, maar toch! Onduidelijkheid in de vraagstelling blijkt zelfs na proefenquêtes nog vaak te laat, evenals lacunes in de eigen
kennis. Ook de variabelen zelf kunnen de nodige ruis veroorzaken. In hoeverre speelt
het taalgebruik uit de verwervingsfase van een respondent een belangrijke rol bij de
opgave van scores bij bepaalde woorden? Nog concreter, als ik een woord als sodeju
aanduid als hoogfrequent, komt dat dan omdat ik mijn jeugd in het West-Brabantse
heb doorgebracht, of komt het omdat ik dat elders tijdens de vele omzwervingen van
mijn ouders heb opgepikt? Eén ding is zeker: in Leiden kan ik het niet verworven
hebben, omdat het daar zo goed als onbekend is, ondanks de Hugenootse inslag van
die stad. Misschien is er sprake van de invloed van de massamedia. Van enige vorm
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van accommodatie aan de standaardtaal is ook geen sprake, omdat deze bastaardvloek
regionaal beperkt is.
Bezien wij een variabele van het type 'bent U gelovig J/N?', dan stuiten wij eveneens
op een aantal ruisveroorzakende factoren. Ook hier een enkel voorbeeld. Als iemand
rooms-katholiek is opgevoed, en vervolgens buitenkerkelijk is geworden of besloten
heeft alle christelijke leerstellingen af te wijzen, wil dat lang niet altijd zeggen, dat zijn
attitude jegens sacrale vloeken even ingrijpend veranderd is. Het tegendeel is natuurlijk ook niet te bewijzen.
Bij ondervragingen als deze is het, dunkt mij, ook niet uitgesloten, dat de ondervraagden zich moralistischer voordoen dan zij zijn. Ruis is, denk ik, niet te vermijden. Toch
heb ik voor deze indirecte methode gekozen, al was het alleen maar vanwege de
snelheid waarmee een overzicht van de aard van het hedendaagse vloeklexicon en van
de belangrijkste veranderingen daarin in kaart gebracht kon worden. Ik kom daar
straks nog op terug.
In het najaar van 1993 hield ik onder leden van de Vereniging Oud Leiden een
proefenquête met twee vragenlijsten over vloeken. De ene lijst bevatte dertig door mij
uit bestaande literatuur geselecteerde vloeken. De deelnemers aan de enquête werd
gevraagd aan ieder woord een cijfer te geven op een schaal, lopend van 1 t/m 9, om
daarmee uit te drukken hoe vaak naar hun oordeel de desbetreffende woorden in
alledaagse spreektaal gebruikt werden. Tevens vroeg ik de geënquêteerden inlichtingen over hun leeftijd, geslacht en religieuze geaardheid. Aan het eind van de lijst vroeg
ik tenslotte te vermelden welke hedendaagse vloeken naar het oordeel van de informanten ten onrechte in de lijst ontbraken. Niet van belang ontbloot is verder het
gegeven dat de enquête anoniem was. Ik koos voor deze vorm om zoveel mogelijk te
voorkomen dat men te terughoudend zou antwoorden.
Bij de tweede lijst, die volledig identiek was ingericht als de eerste, vroeg ik niet naar
de frequentie, maar naar een score die aangaf hoe volgens de respondent mensen in
zijn omgeving door de desbetreffende woorden gekrenkt of beledigd zouden kunnen
worden.
Om tegenwicht te bieden aan het opleidingsniveau van de zegslieden uit deze Vereniging, heb ik genoemde proeflijst ook uitgezet in enkele andere circuits met vertegenwoordigers van een ander en gespreider opleidingsniveau: recreatietennissers in
het district Leiden, medewerkers van de Staatsdrukkerij en -uitgeverij en leden van
een Leidse Rotaryclub.
Gewapend met deze kennis heb ik in december van hetzelfde jaar een groot aantal
verschillende vragenlijsten rondgestuurd.
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Ik som ze hier op:

Lijstnummer

Naam van de lijsten

ï.
2.
3.
4.
5.
6.
7.1
7.2
8.
8.1
9.
10.
11.
12.
13.

Intuïtieve frequenties van vloeken i
Beledigend karakter van vloeken
Gevoelswaarde en registers
Taboekarakter van woorden, symbolen, daden, gebeurtenissen
Intuïtieve frequentie van woorden, symbolen, daden
Waar vloekt men het vaakst?
Welke mannelijke beroepsvertegenwoordigers vloeken het vaakst?
Welke vrouwelijke beroepsvertegenwoordigers vloeken het vaakst?
Vloeken en situaties
Vloeken en situaties: Meertens-Instituut
Intuïtieve frequenties van vloeken 11
Intuïtieve frequenties van verwensingen, verzuchtingen, uitroepen 1
Intuïtieve frequenties van verwensingen, verzuchtingen, uitroepen 11
Beledigend karakter van verwensingen, verzuchtingen, uitroepen 1
Beledigend karakter van verwensingen, verzuchtingen, uitroepen 11

In 1997 en 1998 breidde ik deze reeks vragenlijsten uit met:

14.
15.

Syntactische en idiomatische bijzonderheden van vloeken
Maatschappelijke en poëtische bijzonderheden van vloeken

O p de keuze van mijn informanten had ik zelf geen enkele invloed. Studenten van de
Hogeschool Rotterdam en Omstreken werd gevraagd o m in h u n woonplaats of
directe omgeving per lijst een dertigtal exemplaren te doen invullen, bij voorkeur door
vertegenwoordigers van verschillende generaties. Hoewel dat aantal lang niet altijd
ingevuld geretourneerd werd, werd een interessante spreiding gescoord in het gehele
zuidwesten van ons taalgebied. Via persoonlijke netwerken geschiedde hetzelfde voor
Brussel, Gent, Antwerpen, Noord-Holland, Groningen, Achterhoek, Limburg, Twente en Oost-Brabant. Nogmaals, de zegslieden waren mij niet op voorhand bekend,
laat staan door mij geselecteerd. Ik kreeg toegang tot hen via een geschikte intermediair die slechts in een incidenteel geval ook zelf een lijst invulde.
Absolute representativiteit voor het hele taalgebied claim ik niet. Van sommige
plaatsen, zoals Beverwijk, Breda, Den Briel, Delft, Den Haag, Deurne, Dordrecht,
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Gorinchem, Hengelo, Leiden, Maastricht, Nieuwerkerk aan den IJssel, Nieuw-Vennep, Rotterdam, Rijswijk, Schiedam, 's-Heerenberg, Spijkenisse, Vlaardingen en
West-Kapelle zijn meer dan tien setjes vragenlijsten beschikbaar gekomen. Van
andere plaatsen heb ik minder of helemaal geen gegevens teruggekregen. Desondanks
zijn er opgaven voor het hele taalgebied, dankzij de medewerking van een groot aantal
correspondenten van de Nijmeegse Centrale voor Dialect- en Naamkunde, die bereid
waren voor deze gelegenheid vragen over de standaardtaal en haar perifere woordenschat te beantwoorden. En dat niet alleen voor zichzelf, maar ook voor twee vertegenwoordigers van een andere generatie dan die waartoe zij zelf behoorden. Overbodig wellicht om op te merken, dat deze categorie zowel uit Vlaanderen als uit
Nederland afkomstig was.
Dankzij de welwillende medewerking ook van het P.J. Meertens-Instituut werd op
mijn verzoek eveneens een groot aantal vragenlijsten in het gehele taalgebied rondgestuurd. Dit geschiedde nadat in een periodieke lijst van dat instituut (lijst 68 [1993] )
een aparte oproep geplaatst werd voor medewerking aan een speciale lijst. Dr. J.B.
Berns, voorheen hoofd van de afdeling dialectologie van genoemd instituut, formuleerde die oproep als volgt: "Graag willen wij uw medewerking vragen voor een
bijzonder onderzoek. Omdat het om een zaak gaat die gevoelig ligt, wil ik eerst van u
weten of u hieraan mee wilt doen. Het gaat om een onderzoek naar de in Nederland
voorkomende krachttermen en vloekwoorden. Vloeken is een slechte zaak, daarover
zijn wij het eens. Maar het gebeurt en vaak in een taalkundig heel bijzondere vorm.
Vanwege het onderwerp vragen wij dat liever in een aparte lijst af."
De groep die de Speciale vragenlijst vloeken en krachttermen [1994] invulde, bedroeg
294 zegslieden. Ieder van deze informanten vulde een set van zes verschillende
vragenlijsten in. Ook voor de respondenten van het Meertens-Instituut geldt, dat zij
uitspraken hebben willen doen, zowel over de standaardtaal als over hun lokale
dialect.
De antwoorden van de informanten van de studenten van de Hogeschool Rotterdam
en Omstreken op de vraag naar omissies in de vragenlijst naar intuïtieve frequenties
van vloeken in gesproken taal, leidden tot twee belangrijke ingrepen. Doordat die
antwoorden een beter licht wierpen op de noodzaak onderscheid te maken tussen
vloeken, vervloekingen en verwensingen, werden vier afzonderlijke lijsten samengesteld en afgevraagd. Voor de precieze naamgeving zie men het overzicht van de lijsten
op blz. 120 onder nummers 10 t/m 13. Ook werd een aanvullende lijst met vloeken
rondgestuurd, t.w. lijst 9: Intuïtieve frequenties van vloeken 11. Die tweede lijst vloeken
was daardoor niet langer gebaseerd op de voorkeuren en selecties van de onderzoeker,
maar op het werkelijke taalgebruik. Geen versteende vormen en taaikunstjes meer uit
de vakliteratuur, maar actuele feitelijkheden.
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Bij de overstelpende hoeveelheden data die ons ter beschikking gekomen zijn uit de
vragenlijsten, maak ik uitdrukkelijk de kanttekening dat het hier uitspraken betreft
over losse woorden. Context en situatie die karakteristiek zijn voor deze uitingen heb
ik op basis van dat materiaal niet kunnen beoordelen. Op dit onderdeel moest ons
onderzoek in elk geval geruggesteund worden door een aantal controlevragen. Maar
daarover in een later stadium.
De volgende tabel geeft een totaal overzicht van de verschillende lijsten, de persoonlijke vragen (o.a. leeftijd, geslacht), het aantal vloekwoorden en verwensingen per lijst
in het totaal aan terugontvangen ingevulde vragenlijsten.
Lijst

Totaal

4.2.

terugontvangen

persoonlijke vragen

aantal vragen/vloeken

971
616

5

30

4

30

645

4

60

644

4

50

665

4

50

648

4

40

642

4

39

638

4

39

906

4

16

294

4

50

149

4

25

946

4

50

511

4

65

499

4

65

246

5

50

955

6

38

557

6

40

10.532

Vloeken en frequentie
Laten we eerst een antwoord proberen te vinden op de vraag naar wat de gegevens uit
de lijsten die naar frequentie vragen ons leren. Wat ik in vragenlijst 1: Intuïtieve
frequenties van vloeken I aan de zegslieden vroeg, was: wilt u aangeven met behulp van
de cijfers 1 t/m 9 hoe vaak naar uw mening de volgende dertig gegeven vloeken
gebruikt worden in alledaagse gesprekken. Ik koos voor deze formulering omdat een
proef had uitgewezen dat groepen waarvan men verwacht dat zij veel vloeken, niet
bereikt konden worden met vragenlijsten. Dertig bij een Leidse voetbalclub uitgezette
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lijsten maakten op de voetballers zo'n verpletterende indruk dat die lijsten na veel
jolijt belandden in de verkruimelde omgeving van een vuilniston. De directe methode
zou veel betrouwbaarder feiten opleveren, maar tijd om mannen en vrouwen van
diverse leeftijd bij allerlei maatschappelijke bezigheden te observeren ontbrak. Om te
voorkomen dat het onderzoek van niks naar nergens zou leiden, heb ik voor het
wankele scenario van de intuïtieve frequentie gekozen.
Het aantal enquêteformulieren dat gebruikt kon worden voor ons onderzoek bedroeg
966. Een lijst van dalende frequenties, niet uitgesplitst naar leeftijd, geslacht en religie,
levert het volgende beeld op. De cijfers achter de woorden geven op een negenpuntsschaal de score aan van de frequentie waarmee deze woorden volgens onze zegslieden
in alledaagse gesprekken gebruikt worden. De keuzemogelijkheden liepen daarbij van
9 (zeer frequent) tot 1 (weinig frequent).
Frequentie in alledaagse gesprekken
1.
2.

3456.
78.
910.
11.
12.

13.
1415.

shit
godverdomme
godver
verdorie
klote
verdomd
kut
jezus
verdomme
godverdorie
fuck
potver
getverderrie
godsamme
verdikkie

6.35

16.

5-37

17-

5.20

18.

5.18

19.

5.12

20.

4-94

21.

4.85

22.

4-77

23-

4.24

24.

4.09

25.

3-99

26.

3-90

27.

3-85

28.

3-71

29.

3-69

30.

goddomme
ach gut
jezusmina
bullshit
nondeju
jemig
gvd
christus
sodeju
bij God
christenziele
mozesmina
mozes
sodeknetter
sodehannes

3-59
3-53
3-28
3-19
3.16
2.92
2.83
2.74
2.56
2.14
1.85
1.76
1.65
1.63
1.56

De vloeken fuck, potver-, getverderrie, godsamme, verdikkie, goddomme, ach gut, jezusmina, bullshit, nondeju, jemig, gvd, christus, sodeju, bij god, christeneziele, mozesmina,
mozes, sodeknetter, sodehannes laat ik vanwege hun bescheiden scores in het vervolg
achterwege.
Bekijken wij deze gegevens per generatie, dan treden er interessante verschuivingen
op in het klassement van de toptien. Ik onderscheid daarbij de volgende drie generaties:
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(a) de generatie van o tot 26 jaar
(b) de generatie van 26 tot 51 jaar
(c) de generatie van 51 tot 85 jaar en ouder.
Uit de jongste generatie vulden 183 respondenten een vragenlijst in. De uitkomsten
van onze berekeningen - en bij de weergave daarvan beperk ik mij tot de tien eerste
plaatsen - vertonen het volgende beeld:

shit
kut
fuck
klote
godverdomme

7-73

6.

godver

7.16

jezus

5.67

6.25

78.

verdorie

4.28

6.12

9-

verdomme

4-03

6.02

10.

verdomd

3-90

5.86

De middengeneratie vulde 386 vragenlijsten in met de volgende scores:

1.

shit

6.98

6.

verdomd

5.05

2.

klote

4.98

kut

78.

verdorie

3-

5-34
5.09

godver

4-93

4-

jezus

5.08

9-

getverderrie

4.07

5-

godverdomme

5.01

10.

verdomme

4.02

De uitslagen waarop de oudste generatie ons trakteert, zijn gebaseerd op 397 vragenlijsten:

1.

verdorie

5.81

6.

verdomme

4-57

2.

godverdomme

5-37

potver-

4-47

3-

verdomd

5-37

78.

godverdorie

4.42

4-

godver

5.16

9-

klote

4-39

5-

shit

4.78

10.

nondeju

4.27

De opmerkelijkste verschillen tussen jongste en oudste generatie laten zich uit deze
tabellen licht aflezen. De oudste hoort in haar directe omgeving het meest religieuze
vloeken en verbasteringen daarvan, terwijl de jongste het seksuele taboe, d.w.z.
lageregisternamen voor seksorganen en natuurlijke lichaamsfuncties, het meest lijkt
te gebruiken. Het zou best eens zo kunnen zijn, dat de generatie van de 55-plussers zo
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vaak religieuze vloeken gebruikt als een reactie op de dominante positie van de Kerk
op het maatschappelijk leven. Door te vloeken maakte men ook duidelijk niet onder
het juk door te willen van het kerkelijk recht en de christelijke moraal. Het was een
soort middel om te laten zien dat men lak had aan de boodschap van priesters en
predikers. De middengeneratie neemt eveneens al een duidelijk voorschot op de
seksuele woordenschat.
Om te achterhalen in welke leeftijdscategorie de omslag plaatsvindt van het religieuze
naar het seksuele taboe, is het beter te werken met leeftijdscohorten. In dat verband
maakte ik cohorten van telkens tien jaar. De cijfers 1, 2 en 3 geven de rangvolgorde
aan met de frequentiescores. Die scores zelf zijn ook hier het resultaat van een cijfer
dat de correspondenten aan het gebruik van die vloeken wilden geven. Ook hier
konden de zegslieden kiezen voor een getal tussen 1 en 9. De 9 stond daarbij voor zeer
frequent en de 1 voor weinig frequent. Het beeld ziet er dan als volgt uit.
Cohort

zegslieden 1

10-20

113

21-30

112

31-40

l62

41-50

178

51-60

118

61-70

153

71-80

106

81-93

020

shit
shit
shit
shit
verdorie
verdorie
verdorie
verdorie

2
7-91
7-41
7-13

6.77
5.70

5-54
6.11
6.90

3
kut
kut
klote
klote
shit
goverdomme
verdomd
verdikkie

7-39
6-39
5.24

5-34
5.48
5-41

5.64
6.06

fuck
6.51
klote
6.06
verdorie
5.20
verdomd
5.18
goverdomme 5-44
verdomd
5-37
godverdomme 5.16
godverdomme 5-94

De oorlogskinderen, cohort 51 tot 60 jaar, zijn de laatste fakkeldragers geweest van
het religieuze taboe. De generatie die na 1950 aantrad, laat in het vloeklexicon duidelijk
horen welke taal de bevrijders spraken en hoe maatschappelijke veranderingen ook
het vloeklexicon niet onberoerd lieten.
Dit alles heeft betrekking op het oordeel van zegslieden over de hoogstfrequente
vloeken in hun naaste omgeving. Dat oordeel is gebaseerd op een indruk en op dertig
in een vragenlijst aangereikte vloeken, en niet op spontaan taalgebruik van de
zegslieden zelf. Daarom stelden wij in de vragenlijsten 14 en 15 aan ruim 1500
zegslieden de vraag: "Welke vloeken gebruikt u thans?" Het frequentieklassement dat
van de antwoorden opgesteld kon worden, ziet er als volgt uit. Ik beperk mij daarbij
tot vloeken en verwensingen die een frequentie hebben van groter of gelijk aan 50 en
maak geen onderscheid tussen geslacht, leeftijd en religie.
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ï.
2.
3.
4.
5.
6.

shit
godverdomme
kut
fuck
verdomme
klote

642
338
249
243
214
89

7.
8.
9.
10.
11.
12.

(de)dju
jezus
godver
tering
merde
verdorie

87
80
78
76
55
50

Grote overeenkomst tussen de intuïtieve en de individuele frequentie is er uitsluitend
voor de plaatsen 1 en 2. De zwaarste religieuze vloek legt het aftegen shit, maar alle
religieuze vloeken samen (godverdomme, verdomme, (de)dju, jezus, godveren verdorie)
zijn met een frequentie van 840 niet te veronachtzamen, zelfs niet al blijft dat aantal
ver achter bij de som van alle profane (shit, kut, fuck, klote, tering en merde), die 1354
bedraagt. Opvallend is vooral merde dat de laatste decennia wortel geschoten heeft in
vele emotionele zinnen.
In de lijsten 14 en 15 stelde ik nog een andere vraag die aan een beter inzicht in de
gebruiksfrequentie van hedendaagse vloeken zou kunnen bijdragen. Die vraag luidde:
"Wil je vier vloeken noemen die de jeugd van n u gebruikt?" Los van de gebruikelijke
moeilijkheid dat men niet gemakkelijk weet te onderscheiden tussen scheld- en
vloekwoord, ziet de top van het frequentieklassement er als volgt uit:

1.
2.
345-

shit
kut
fuck
godverdomme
klote

346

6.

261

7-

235

8.

148

9-

54

10.

verdomme
tering
kanker
gvd
jezus

52
46
33
28
25

Deze score komt op verbluffende wijze overeen met de score van de generatie van o
tot 26 jaar gebaseerd op vragenlijst 1 Intuïtieve frequenties van vloeken. Zelfs als men
alle religieuze vloeken uit dit rijtje van 12 optelt, behalen godverdomme, verdomme,
gvd, jezus en godver een frequentie die niet hoger is dan 233. De rol die de vervloekingen
(krijg de) tering, (krijg de) kankeren (krijg) de tyfus spelen, laat ik buiten beschouwing
omdat verwensingen in paragraaf 7 van dit hoofdstuk uitvoerig aan bod komen.
Opmerkelijk is bovendien dat waar de taboewaarde van kanker thans veel en veel
hoger is dan die van tering, dat niet in de frequentie is terug te vinden. Maar dit laatste
even terzijde.
Het beschrijven van het vloekrepertoire brengt een roltrap van tabellen met getallen
met zich mee. Toch wil ik na wat voorafging ook nog laten zien, wat de individuele
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frequenties zijn van uitsluitend de generatie tot 26 jaar. Opnieuw zien wij verschillen
tussen intuïtieve en individuele frequentie. Die individuele frequentie ziet er volgens
vragenlijst 14 en 15 aldus uit:

1.
2.

3456.

shit
godverdomme
fuck
kut
verdomme
(de)dju

269

78.

230

9-

217

10.

167

11.

531

klote
jezus
godver
tering
merde

75
69
67
64
52

83

In de tabel zijn alleen frequenties van 50 en hoger opgenomen. Wat vooral opvalt, is
de plaats van godverdomme in de intuïtieve frequentietabel van de generatie tot 26
jaar. Die vloek blijft daar achter bij shit, fuck, kut en klote, terwijl de individuele
frequentie leert dat die vloek nog duidelijk op de tweede plaats staat, zij het minder
afgetekend. Tevens blijkt ook hier de zegetocht van het Franse merde.
Wij kunnen zonder chaos en onrust te zaaien nog andere vragen stellen aan onze
intuïtieve gegevens. Zo levert de vraag naar een differentiatie per geslacht, bij vrouwen
het volgende beeld op.

1.
2.

345-

shit
verdorie
jezus
klote
godver

6.86

6.

5.48
5.25

78.

5-23

9-

5-15

10.

godverdomme
kut
verdomd
getverderrie
verdomme

5-13
5-03

4.98
4.52
4.42

Het aantal vrouwelijke respondenten bedroeg 410.
De jongste generatie vrouwen (10-25 jaar) antwoordt bij monde van 88 respondenten
aldus: 1. shit (8.06), 2. kut (7.24), 3. fuck (6.43), 4. klote (6.15) en 5. godver (6.05).
De middengeneratie (26-50 jaar) is met 197 respondenten vertegenwoordigd. De
volgende scores op de plaatsen 1 t/m 5 dienen zich aan: 1. shit (7.09), 2. klote (5.43), 3.
verdorie (5.41), 4. jezus (5.41) en 5. verdomd (5.16).
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De oudste generatie vrouwen (51 jaar en ouder) gunt ons op basis van 123 respondenten de volgende blik in de keuken: 1. verdorie (6.20), 2. shit (5.51), 3. verdomd (5.44),
4. godver (5.15) en 5. godverdomme (5.03).
Bij de mannen zien wij de volgende scores:
shit
godverdomme
godver
klote
verdorie

5-93

6.

5-55

7-

5.24

8.

5.04

9-

4.96

10.

verdomd
kut
jezus
verdomme
godverdorie

4.91
4.72
4.41
4.10
4.00

Het aantal mannelijke respondenten bedroeg 555.
De jongste generatie mannen (10-25 jaar) antwoordde bij monde van 91 respondenten
als volgt: 1. shit (7.46), 2. kut (7.14), 3. godverdomme (6.22), 4. klote (6.16) en 5. fuck
(6.12).

De middengeneratie (26-50 jaar) is met 189 respondenten sterk vertegenwoordigd.
De volgende cijfers dienen zich aan: 1. shit (6.88), 2. kut (5.45), 3. klote (5.27), 4.
godverdomme (5.25) en 5. godver (5.09).
De oudste generatie mannen (51 jaar en ouder) biedt ons op basis van 274 respondenten het volgende resultaat: 1. verdorie (5.63), 2. godverdomme (5.52), 3. verdomd (5.34),
4. godver (5.17) en 5. klote (4.45).
Het lijkt erop alsof er een tendens is dat vrouwen iets lichter vloeken dan mannen.
Onmiskenbare koploper is bij beide geslachten shit, maar bij de vrouwen staan op de
plaatsen 2 en 3 vloeken die volgens lijst 2: Beledigend karakter van vloeken, zoals wij
straks zullen zien, een geringere taboewaarde hebben dan de vloeken godverdomme
en godver, die bij de mannen op die plaatsen staan. Dit strookt met wat vaak in
sociolinguïstische literatuur geregistreerd wordt. Jespersen (1922) poneert dat vrouwen "an instinctive shrinking from coarse and gross expressions and a preference for
refined and (in certain spheres) veiled and indirect expressions" hebben. Lakoff (1975)
neemt eveneens onvoorwaardelijk aan dat mannen grovere stoplappen (damn, shit)
gebruiken dan vrouwen (goodness, oh dear). En voor ons taalgebied vinden wij deze
(niet onderbouwde) geluiden terug bij Dédé Brouwer (1991: 58-59): "Mocht het al
voorkomen dat vrouwen zich eens heftig willen uiten, dan zouden ze hooguit zwakke
krachttermen gebruiken. Waar mannen het woord 'hel' gebruiken, spreken vrouwen
van 'die oncomfortabele plek' of'die erg hete plek', en 'wat voor de duivel' vervangen
ze door 'wel heb ik ooit'. Zo zouden beide seksen in het begin van deze eeuw ongeveer
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als volgt vloeken. Vrouwen: 'jee', 'jeminee', 'joosje', 'je-tje', 'hereje-tje', 'gut', 'gunst',
'gommies', 'gorrekies'. Mannen: 'wabliksem', 'goddorie', 'godverdomme', 'godverdorie', 'godverdikkie', 'godverdraaid'."
De waarheid die vele duizenden vragenlijsten vertellen, is echter dat de hypothese dat
vrouwen eufemistischer vloeken dan mannen moeilijk te bewijzen blijft. Wat wij zien,
is dat er bij de generatie van o tot 25 jaar geen verschillen zijn waar te nemen tussen
mannen en vrouwen, tussen jongens en meisjes. Beide geslachten gebruiken veel
Engelse leenwoorden shit, fuck, motherfucker en eat shit. Beide zoeken steeds gruwelijker verwensingen, waarin genitaliën en excrementen een hoofdrol spelen. Scholieren zijn daarbij verreweg het creatiefst. Als vrouwen eufemistischer zouden vloeken
dan mannen, zouden wij bastaardvloeken als de volgende bij hen moeten zien
domineren: verdorie, verdikkie, getverderrie, godsamme, ach gut, verdikkie, jemig, potver
enz. En dat is absoluut niet het geval. In de leeftijdscategorie van 25 tot 50 jaar is het
gebruik door vrouwen van getverderrie, godsamme en ach gut iets frequenter dan bij
mannen, maar nauwelijks expressief. Verschil tussen mannen en vrouwen is er
evenmin in de groep 51 jaar en ouder. Wel worden ook daar verdikkie, getverderrie en
ach gut wat meer gebruikt door vrouwen.
In 1997-1998 stelde ik daarom twee vragen die het bovenstaande kunnen aanvullen.
Op de vraag: "Vloeken mannen meer dan vrouwen?", antwoordden in totaal 1484
zegslieden. Niet minder dan 1014 bevestigden de vraag, 427 ontkenden hem en 43
hadden geen mening. Hoe mannen en vrouwen van verschillende generaties daarover
denken, laat de volgende tabel zien. Ik teken daarbij aan dat algemeen betekent 'alle
generaties samen'.
Mannen

algemeen

0-25 jaar

26-50 jaar

Ja

489

355

93

41

Nee
Onbekend

138

113

20

5

15

12

3

0

Vrouwen

algemeen

0-25 jaar

26-50

Ja

511

423

63

25

Nee
Onbekend

285

248

31

6

27

24

2

1

jaar

51-100 jaar

51-100 jaar

Doordat geslacht en leeftijd niet altijd zijn opgegeven, zijn er afwijkingen met bovenstaande.
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Als wij de antwoorden op de vraag "Vloeken mannen meer dan vrouwen" splitsen
naar opleidingsniveau, dan komen wij tot de volgende resultaten.
Alleen lager onderwijs

Ja
Nee
Geen Mening
Middelbaar onderwijs
Ja
Nee
Geen Mening

527
245
8

Hoger onderwijs
Ja
Nee
Geen Mening

471
176
13

Terloops vermeld ik hier ook dat van eenzelfde aantal zegslieden op de vraag "Is
vloeken stoer en mannelijk?", er 1298 ontkennend en slechts 156 bevestigend antwoordden. Van hen hadden 30 geen mening. Mannen en vrouwen verschillen hierin
nauwelijks van elkaar, zoals de volgende tabel wil laten zien.
Mannen

algemeen

0-25 jaar

26-50 jaar

51-100 jaar

Ja

107

88

12

7

Nee

516

377

100

39

Onbekend

20

15

5

0

Vrouwen

algemeen

0-25 jaar

26-50 jaar

51-100 jaar

5

6

95

25

0

1

Ja

47

Nee

770

36
650

Onbekend

10

9

Wat ik voor geslacht en leeftijd opmerkte op blz. 129 geldt ook hier.
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Wij hebben ook geprobeerd te achterhalen welke rol een religieuze achtergrond kan
spelen bij het gebruik van woorden uit het vloeklexicon. Het aantal niet-gelovigen dat
lijst ï, Intuïtieve frequenties van vloeken, invulde bedroeg 406. Gezamenlijk zijn zij
verantwoordelijk voor de volgende, op een negenpuntsschaal uitgezette frequentiescore:

1.
2.
345-

shit
godverdomme
kut
godver
klote

6.95

6.

5.60

7-

5-55

8.

5-51

9-

5.50

10.

jezus
verdomd
verdorie
fuck
godverdorie

5-39
4.88
4.56
4-51
4.07

Het aantal gelovige respondenten bedroeg 526. Hun scores vallen verrassend anders
uit dan die van de niet-gelovigen. Kijk maar:

1.
2.
34.
5-

shit
verdorie
godverdomme
verdomd
godver

5.89

6.

5.65

7-

5.21

8.

4.98

9-

4.96

10.

klote
verdomme
potver
kut
jezus

4-83
4-37
4-30
4.29
4.27

Wat bij het toptienklassement van gelovig en niet-gelovig opvalt, is dat er vier
verschillen zijn: fuck en godverdorie komen alleen bij niet-gelovig voor, terwijl de
religieuze vloeken verdomme en potver een hogere frequentie hebben bij de gelovigen.
Gelovige mannen (317) onderscheiden zich door de volgende score: 1. verdorie (5.52),
2. godverdomme (5.44), 3. shit (5.44), 4. godver (5.08) en 5. verdomd (5.01).
Gelovige vrouwen (209) tonen een ietwat afwijkend patroon: 1. shit (6.53), 2. verdorie
(5-84), 3. verdomd (4.93), 4. godverdomme (4.86) en 5. godver (4.77).
De vijf frequentste vloeken bij gelovige mannen en vrouwen zijn gelijk. Zij wisselen
alleen stuivertje.
Bij niet-gelovige mannen (223 in onze selectie) hoorden de volgende frequentie verhoudingen: 1. shit (6.65), 2. godverdomme (5.71), 3. godver (5.46), 4. kut (5.44) en 5.
klote (5.21).
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Niet-gelovige vrouwen (183) komen tot de volgende score: 1. shit (7.29), 2. jezus (5.90),
3. klote (5.84), 4. kut (5.69) en 5. godver (5.57).
Een opvallend verschil tussen niet-gelovige mannen en niet-gelovige vrouwen is dat
een zware vloek als godverdomme minder frequent voorkomt bij niet-gelovige vrouwen, en een vloek als jezus geen deel uitmaakt van de vijf frequentste vloeken van
niet-gelovige mannen.
Als wij de scores voor gelovige mannen en niet-gelovige mannen naast elkaar zetten,
dan valt op dat onder de vijf frequentste vloeken bij gelovige mannen slechts één
obscene (shit) voorkomt, naast vier religieuze. Bij de niet-gelovige mannen zijn drie
genitale c.q. excrementele vloeken het frequentst en verschijnen er slechts twee
religieuze. Bij gelovige vrouwen stuiten wij eveneens slechts op één excrementele en
vier religieuze vloeken, terwijl de niet-gelovige vrouwen shit, klote en kut onder de
hoogst frequente hebben.
Een lange processie van frequentiegegevens is aan ons voorbijgetrokken. Toch kunnen wij nog meer geheimen aan ons materiaal onttrekken. Ik heb ook gekeken naar
de Noord-Zuidverhouding. De vloeken met de hoogste frequentiescore uit lijst 1,
gebaseerd op de antwoorden van 99 correspondenten, luiden in Vlaanderen:

1.
2.
3456.
78.
910.

godverdomme
nonde(d)ju
godver
shit
verdorie
potverklote
verdomd
godverdorie
goddome

7-23

2

6.83

-

6.11

3

5.50

1

5-17

4

5.12

-

4.81

5

4.80

6

4-74

10

4.66

-

De cijfers in de vierde kolom verwijzen naar de rangorde die de vloeken innemen in
het klassement waarin niet gedifferentieerd is naar Noord en Zuid (zie blz. 123). Het
minteken betekent dat deze vloek niet bij de eerste 10 voorkomt van het ongedifferentieerde klassement. Fuck (7), jezus (8) en verdomme (9) komen bij de Vlamingen
niet bij de tien frequentste voor.
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Zonderen wij van alle beschikbare gegevens van lijst 1 de Nederlandse zegslieden af,
dan ontstaat op grond van de antwoorden van 867 Nederlandse zegslieden het
volgende beeld:

1.
2.
3456.
78.
910.

shit
verdorie
godverdomme
klote
godver
kut
verdomd
jezus
verdomme
fuck

6.42

4

5-19

5

5.16

1

5-15

7

5.10

3

5-03

V

4.96

8

4-93

15

4-30

13

4-03

14

Nederland en Vlaanderen laten een interessante variatie zien blijkens kolom vier,
waarin de rangorde voor Vlaanderen is uitgedrukt. Ik benadruk hier tevens, dat
nondeju, dat met een frequentie van 2.73 in Nederland niet hoger scoort dan plaats
23, in Vlaanderen met 6.83 op plaats twee staat. Op plaats 6 staat in Vlaanderen potver,
op 9 godverdorie en op 10 goddomme.
Binnen ons taalgebied zijn er veel heilige koeien. Dit bleek eens te meer uit de
hulpvaardig aangereikte ontbrekende vloeken op ingevulde formulieren van vragenlijst 1. Het vloekidioom bleek zo rijk te zijn, dat een aanvullende frequentielijst, t.w.
lijst 9: Intuïtieve frequenties van vloeken II, kon worden opgesteld. Die lijst werd
ingevuld door 149 correspondenten. Opvallend bij de populatie van die lijst was wel
dat alle vloeken die erop voorkwamen, behoren tot de categorie bastaardvloeken,
religieuze vloeken, aan een vreemde taal ontleende en dus eufemistische vloeken en
vloeken die niet bepaald fonkelen van spot, ironie of woede. Allemaal bloedeloze
vloeken en van een ongekende treurnis. De enige echt weerspannige en versterkende
vloek is wellicht godverdegodver. De lijst leverde de volgende frequentiegegevens op:
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1.

potverdikkeme

5-35

2.

verdikkeme

5.25

15-

3-

godsiemijne

4-94

16.

4-

jeetjemina

4.80

17-

5-

mijn hemel

4-75

18.

6.

godverdegodver

4.67

19.

7-

snotverdomme

4.02

20.

8.

schijt

4.01

21.

9-

fuck you

3-96

22.

10.

godgloeiende

3-86

23-

il.

goeie grutten

3-57

24.

12.

verdulleme

3-36

25.

13-

heremetijd

3.22

14-

allejezus
joepiedepoepie
godmiljaar
jemigdepemig
fuckeduck
merde
dammit
god alle joden
attenooie
donderknetter
sodemeknorre
gosternokke

3-21
3-13
2-73
2.63
2.52
2.47
2.44
1-95
1.56
1.56
1-55
1.32

Het aantal zegslieden uit Vlaanderen dat deze lijst invulde, is zeer beperkt. Slechts 9
in totaal. Te weinig om aan hun uitspraken generalisaties te verbinden, maar toch
ook weer te interessant om er niets van te vermelden. Zo blijkt godmiljaar met een
frequentie van 5.63 goed voor plaats 4 en komt verdulleme met 5.50 op plaats 5. Merde
staat er met 5.22 op de zesde plaats. De hoogste frequentie heeft verdikkeme (5.88),
onmiddellijk gevolgd door potverdikkeme (5.67). Op de bodem van het klassement
zijn er nauwelijks verschillen.
Ik heb deze frequentiegegevens uit afgewogen zorgvuldigheid niet willen incorporeren in de frequenties van lijst 1. Allereerst vanwege hun aard, en vervolgens omdat
een dergelijke eenzijdige lijst van min of meer gemaskerde vloeken tot andere scores
leidt dan een lijst waarvan de afgevraagde vloeken gevarieerder en van verschillend
kaliber zijn. M.a.w., de beperking in keuze stuurt het niveau van de frequentie.
Het voorafgaande neemt niet weg dat ons inzicht in het spontane gebruik van
bastaardvloeken vergroot kan worden als wij naar de antwoorden kijken die op de
volgende vraag van lijst 8: Vloeken en situaties gegeven werden. "U wilt geen grove taal
en dus ook geen vloeken gebruiken, maar hebt wel behoefte om U af te reageren met
woorden. Met welke woorden doet U dat dan? Gebruikt U daarvoor bastaardvloeken
als potverdrie, snotverdikkeme, verdulleme, sodeknetter en vele andere? Welke?"
De volgende tabel geeft de dalende frequentie aan; het aantal voorkomens per
bastaardvloek staat in de derde kolom.
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1.
2.

3456.
78.
910.

potverdorie
verdorie
shit
potverdrie
verdomme
verdulleme
potverdikk(i)e
verdikkeme
sodeknetter
nondeju

143

11.

75
68

12.

45
34

14-

28

16.

28

17-

26

18.

20

19-

20

20.

13-

15-

sodeju
snotverdikkeme
potverdomme
potverdekkeme
sodemieter
potver
kut
snotverdorie
potverdriedubbeltjes
jemig

20

19
18
17
16
13
13
13
13
il

Men moet bij deze gegevens in het oog houden, dat een vraag waarbij mogelijke
antwoorden aangeboden worden, vertekende resultaten kan opleveren. Ik bedoel
hiermee te zeggen, dat ik ernstige twijfels heb over de status van potverdrie, snotverdikkeme, verdulleme en sodeknetter (zij zijn in de lijst van een sterretje voorzien). Ik
vermoed, maar kan dat niet bewijzen, dat als ik vier alternatieven geboden had
(bijvoorbeeld godsamme, chips, potverkoffie, sapperloot) die vier stellig ook met een
respectabele frequentie geparadeerd hadden in de top van het frequentieklassement.
Dit alles neemt echter niet weg, dat wij desondanks veel informatie krijgen over welke
bastaardvloeken het frequentst gebruikt worden. Treffend vind ik dat shit en kut in
spontaan gebruik ervaren blijken te worden als eufemistische vloeken.
Mocht het voorafgaande wellicht op een chaos van volledigheid lijken, het frequentiebeeld dat het werkelijk taalgebruik ons voorschotelt, zal alle intuïtieve misrekeningen en verkeerde prognoses naar de achtergrond verdrijven. Laten wij daarom onze
aandacht richten op die vragenlijsten die dat wilden betrappen.
Onze stelling bij het vergaren van vloeken in concrete situaties is van meet af aan de
overtuiging geweest, dat de emotie de vloek aait en met al dan niet lichtzinnige zwier
prikkelt en genereert. Jaloezie, woede, angst, opwinding, onrust, maar ook bewondering kunnen een bombardement van vloeken en verwensingen teweegbrengen. Menigeen zou verrast zijn als hij de tapes zou beluisteren waarop de verboden vruchten
van zijn emoties spontaan opgenomen zijn toen hij pardoes in zijn vingers sneed, men
hem vreselijk liet schrikken, hij zijn trein miste naar een belangrijke afspraak, hij zijn
partner betrapte met zijn beste vriend of toen zijn fiets gestolen was. En over de
expressies die hij lanceerde toen hij zijn bioscoopkaartje wilde betalen, maar ontdekte
dat zijn portemonnee gerold was, spreken wij dan nog niet eens. En ook laten wij
reacties op extreme situaties als het in brand steken door rechtse extremisten van het
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huis van allochtonen of het bekladden van oorlogsgraven met swastika's buiten
beschouwing.
Met twee vragenlijsten waarin 16, respectievelijk 6 situaties werden geschetst, kon ik
de volgende ruwe frequentiegegevens opbouwen. Ik spreek hier van ruw, omdat niet
alle schrijftaalvarianten van dezelfde vloek genormaliseerd werden vóór de elektronische manipulatie. Voor de volledigheid zij hier nog vermeld dat de genoemde 16
situaties van lijst 8: Vloeken en situaties ingevuld werden door 906 respondenten.
Controlelijst 8.1: Vloeken en situaties (Meertens-Instituut) werd ingevuld door 294
respondenten uit Noord en Zuid.
Het cumulatieve frequentieoverzicht van lijst 8 en lijst 8.1 levert het volgende topvijftienklassement op:

1.
2.

3456.
78.
910.
11.
12.
13.
1415-

situationele vloeken

aantal voorkomens

intuïtieve vloeken volgnummer

shit
godverdomme
verdomme
verdorie
kut
godver
nondeju
jezus
potverdorie
klote
potverdomme
god
godsamme
jezusmina
mieijaar

1194

1

1104

2

1002

9

396

4

372

7

367

3

361

20

330

8

319

-

203

5

165

0

151

0

123

14

108

18

105

-

De getallen in de laatste kolom geven de rangorde aan van de vloeken in lijst 1:
Intuïtieve frequenties van vloeken (zie blz. 123).

Verrassend is in elk geval dat de intuïties die moedertaalsprekers van het Nederlands
hebben over de frequentie van het gebruik van vloeken in hun directe omgeving, voor
de top van het klassement redelijk goed overeenkomen met de uitkomsten, verkregen
uit de berekening van spontaan, in bepaalde situaties opkomende vloeken. Nu we het
toch over intuïties hebben over de frequentie van vloeken mogen hier de percentages
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uit de rapporten Vloeken in Nederland (1995 en 2000) tenslotte niet onvermeld blijven.
Ik citeer:
"Het heeft er alle schijn van dat men zelf minder vloekt dan vijfjaar geleden. In 1995
zei 49% van de respondenten (bijna) nooit te vloeken, inmiddels is dat aandeel
opgelopen tot 57%. Er moet benadrukt worden dat het antwoord op een dergelijke
vraag tamelijk 'subjectief is. Hoe dan ook, in de beleving van de Nederlanders wordt
er minder gevloekt dan vijfjaar geleden. De groep Nederlanders die soms vloeken
is daardoor behoorlijk geslonken. In 1995 zei 19% van de Nederlanders af en toe te
vloeken, 26% deed dat soms. In deze versie zijn beide antwoordcategorieën samengevoegd. Inmiddels geeft 36% van de Nederlanders aan soms te vloeken. Eén op de
twaalf Nederlanders (7%) geeft te kennen regelmatig of vaak te vloeken (was 6%,
alhoewel toen alleen de antwoordcategorie 'regelmatig' aan de respondenten was
voorgelegd).
Het zijn nog steeds de jongeren die het meest vloeken. Onderstaande grafiek maakt
dat duidelijk. In de grafiek zijn de percentages per leeftijdscategorie weergegeven
van degenen die (bijna) nooit vloeken. In alle leeftijdscategorieën blijkt de groep
Nederlanders die (bijna) nooit vloekt te zijn toegenomen, behalve onder 65-plussers
( 2 0 0 0 : 4-5).

Jongeren vloeken vaker dan ouderen, maar in vrijwel alle geledingen neemt het vloeken
af; leesvoorbeeld: van de jongeren tot 24 jaar vloekt J4% in meer of mindere mate, in 1995
was dat nog 78%
78%
Bron: NIPO, 2000

25-34

35-44
nl995

45-54
12000
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Voorts wordt regelmatig gevloekt in niet-kerkelijke (43% (bijna) nooit) en RoomsKatholieke (62%) kring dan in Gereformeerde (79%) en Nederlands Hervormde
(70%) kring. Mannen vloeken bovendien beduidend vaker dan vrouwen (43% (bijna)
nooit vs. 69% (bijna) nooit). (2000: 5).
Bij de tien hoogstfrequente vloeken zijn er nauwelijks opvallende verschillen. De enige
posities die daar afwijken, zijn die van verdomme en klote. De afwijkingen bij potverworden veroorzaakt doordat in lijst 1: Intuïtieve frequenties van vloeken I de vloeken
potverdorie en potverdomme niet zijn afgevraagd. Vermelding verdient ook verdomd,
dat in lijst 1 op plaats 6 staat en hier niet voorkomt bij de eerste 15. Ook fuck uit lijst 1
hadden wij hier wellicht bij de eerste 15 verwacht.
De vraag of de liberalisering en democratisering van de maatschappij ook tot veranderingen in het vloeklexicon hebben geleid, heb ik naar mijn mening positief beantwoord. Ik heb dat met een spervuur van cijfers gedaan door allereerst vast te stellen
wat de hoogstfrequente vloeken zijn in onze hedendaagse naoorlogse maatschappij,
maar ik heb dat ook gedaan voor de generatie van de 55-plussers. Op die wijze kon ik
voor drie generaties, d.w.z. voor bijna honderd jaar, uitspraken doen. Het was
bovendien mogelijk om zeer precies vast te stellen waar ongeveer het omslagpunt van
de overgang van sacrale naar seksuele en excrementele vloeken lag. Een vitale rol bij
dat alles speelt de generatie die in wo ii geboren is. In feite dus de generatie die in de
jaren zestig de macht overneemt van de oude. Een generatie die omvangrijk is, maar
vooral ook opstandig. Ik hoef hier slechts te verwijzen naar provo, de eerste geprofileerde protestbeweging tegen de welvaartsstaat. Die jaren zestig worden gekenmerkt
door radicale, soms zelfs revolutionaire, hervormingen op alle terreinen. Ik denk
daarbij niet alleen aan hervormingen op het gebied van de mode, maar ook aan
deconfessionalisering, emancipatiebeweging, allerlei acties voor inspraak, medebeslissingsrecht, democratisering van de universiteit en het verzet tegen de openbare
orde. Ik denk ook aan liberalere opvattingen over het huwelijk, aan minder afkeuring
van voor- en buitenechtelijke seks, aan meer acceptatie van de vrouwenemancipatie,
aan verwerping van allerlei taboes en dwingende morele voorschriften (Van Sterkenburg 1989: 25-26). Andere taainormen kwamen in zwang. Zo kon de volkstaal maatschappelijk in aanzien stijgen en werd choquerend taalgebruik geaccepteerd, met als
opvallende eigenschappen het gebruik van geringschattende, platte termen en het
exhibitioneren van het taboe (Van Sterkenburg 1989: 37-38).
Na wo 11 worden in het Nederlandse taalgebied blasfemische vloeken vervangen door
obsceniteiten en krijgt het merendeel van de resterende religieuze vloeken een milder
karakter doordat het laatste restje van het sacrale in vloeken wordt geprofaniseerd.
Maar met dat laatste loop ik al vooruit op de volgende paragraaf.
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4.3.

Vloeken en taboewaarde
Wij weten nu iets meer van de frequenties waarin onze vloeken voorkomen, wij weten
ook dat er een overgang is van de sacraal-religieuze naar de obscene vloeken. Wat wij
dankzij de Bond tegen het vloeken ook weten, is dat de afgelopen vijfjaren het aantal
Nederlanders dat het vloeken als tamelijk of heel vervelend ervaart, is toegenomen.
In 1995 zei 69% van de Nederlanders een hekel te hebben aan het vloeken van de
omgeving, in 2000 is dat percentage licht gestegen tot 72%. (Vloeken in Nederland
2000: 8). Wat wij evenwel nog niet kennen, is de gemiddelde taboewaarde van de
hoogstfrequente vloeken. Iedereen spreekt wel over de notie taboe, of betoogt dat
vloeken een sleutel zijn naar de mentaliteitsgeschiedenis van een volk of naar diens
systeem van waarden of normen, maar bij mijn weten is nog nooit, zelfs niet in eerste
aanzet, onderzocht of de taboewaarde van religieuze vloeken hoger is dan die van
andere. Ook weten wij niet of de vervanging van die religieuze vloek door de obscene
tot een devaluatie van het taboe leidt of niet. Om die reden ga ik in wat volgt nader
in op de uitkomsten van een onderzoek naar de intuïtieve gevoelswaarde van een
dertigtal door mij in vragenlijst 2: Beledigend karakter van vloeken aangeboden vloeken. Omdat uit de antwoorden op vragen in de proefenquête bleek dat de notie 'taboe'
moeilijk operationeel te maken was, heb ik dat begrip vereenvoudigd tot 'kwetsend,
beledigend, aanstootgevend, weerzinwekkend'. Het verzoek aan de respondenten
luidde als volgt: "Wilt U met de cijfers 1 t/m 9 aangeven in welke mate mensen in uw
omgeving naar uw mening door elk van de volgende woorden gekwetst zouden
kunnen worden. Daarbij staat 1 voor weinig en 9 voor zeer beledigend."
Nu wij spreken over woordhygiëne: het is in de taalkunde zeker niet tegendraads te
betogen, dat taal niet vuil is of mooi. Taal is dat niet, evenmin als vrijpostig of
provocatief. Het mooie of lelijke van een taal zit tussen de oren van de luisteraar of
ligt opgeslagen in het collectieve oor van de taalgemeenschap. In een reeks van klanken
zit niet iets dat die string mooi ofschoon, lelijk of vuil maakt.
Sommige woorden in de maatschappij worden als taboe beschouwd. Wij zagen dat
reeds eerder. Die taboewoorden behoren niet gebruikt te worden of zijn op zijn minst
niet gebruikelijk in een beschaafd en beleefd gezelschap.
Als een handeling taboe is, dan is een verwijzing naar die handeling dat ook. D.w.z.
als iets verboden is, dan is het ook verboden daarover te spreken. De handelingen of
woorden die taboe zijn, weerspiegelen de bijzondere gewoonten en inzichten van de
maatschappij. Sommige woorden mogen in bepaalde omstandigheden gebruikt worden en niet in andere (Fromkin 1993: 303).
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Mensen die vaak taboewoorden gebruiken, weten niet waarom zij taboe zijn, zij weten
alleen dat zij het zijn. Tot op zekere hoogte blijven zij juist daarom in een taal, vooral
ook om te sterke emoties een uitlaatklep te bieden.
Laten wij leeftijd, geloof en geslacht buiten beschouwing, dan leren de scores bij de
woorden uit lijst 2 ons een aantal interessante zaken. Om dat te kunnen waarnemen,
laat ik hier eerst de totaalscore zien. Het aantal binnengekomen vragenlijsten bedroeg
616. Daarvan waren er 615 geschikt voor de nu volgende berekeningen. Wellicht ten
overvloede merk ik hier op dat de cijfers in de kolom 'taboewaarde' op een negenpuntsschaal de score aangeven van de taboewaarde die de vloeken volgens onze
correspondenten hebben voor mensen in hun directe omgeving.

vloek
1. godverdomme
kut
godver
3
godverdorie
4
christus
5
fuck
6
gvd
7
8
jezus
goddomme
9
2

10
11
12

13
14
15
16
17
18

verdomme
klote
jezusmina
godsamme
bij god
christeneziele
shit
verdomd
bullshit

taboewaarde

aard van gradatie

5.92
5-71
4.67
4-57

hoogst

4-51
4.50
4.25
4-25

hoog

4.06

3-78
3-73
3-70
3-66

hoger

3-55
3.50
3-39
3-29
3-07
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vloek
1920.
21.
22.
2324.
25.

26.
27.
28.
29.
30.

mozesmina
mozes
nondeju
potver
verdorie
sodeju
getverderrie
sodehannes
sodeknetter
ach gut
verdikkie
jemig

taboewaarde

aard van gradatie

2.41
2-35
2.31

lager

2.22
2.21
2.20

laag

2.13

1.92
1.91

laagst

1.76
1.67
1.56

Wat allereerst opvalt, is dat shit, dat zulke hoge scores haalde in ons frequentieonderzoek, hier niet verder reikt dan plaats 16. Daaruit blijkt dus eens te meer dat er zelfs
geen ingetogen relatie hoeft te bestaan tussen frequentie en taboewaarde. Daarenboven kan men betogen dat shit, omdat het niet zo erg taboe of verwerpelijk is, juist
frequent gebruikt wordt. Verder is het overduidelijk dat in het Nederlandse taalgebied
de taboewaarde van het ijdel gebruiken van Gods heilige naam nog steeds zeer hoog
is. Hetzelfde geldt t.a.v. de taboewaarde van kut, fuck en klote. Dat bleek eens temeer
toen ik in 1997-1998 aan zegslieden in Nederland en Vlaanderen de vraag voorlegde
wat zij erger vonden: een vloek als godverdomme, nondeju enjezus christus of een vloek
als kut, shit en fuck. Van in totaal 1532 respondenten vinden 704 de religieuze vloek
erger dan de profane; 600 zegslieden zijn van mening dat de profane of obscene vloek
erger is dan de religieuze en 228 hebben geen mening.
Voorts constateren wij dat er gradaties in taboewaarde bestaan bij de sacrale woorden.
Jezusmina, godsamme, bij god, christeneziele, mozesmina en mozes hebben een score
die minstens 2 punten lager is dan godverdomme, godver, godverdorie enz. Om die
reden heb ik het tabellarisch overzicht uitgebreid met een kolom 'aard van de
gradatie'. Die aard heb ik omschreven in termen van hoogst, hoger, lager, laagst.
Natuurlijk zijn die aangebrachte scheidslijnen in de praktijk niet zo scherp als het
schema suggereert. Waarschijnlijk zijn er net als in de muziek vloeiende overgangen
van loodzware dubs in lichte percussie. Ik heb die scheidslijnen in elk geval willen
aanbrengen om te laten zien dat er twee visitekaartjes heel duidelijk afgegeven worden,
t.w. die van de hoge en die van de lage choquerende waarde. Omdat de scores tussen
goddomme en verdomme nog aan toe en tussen getverderrie en sodehannes een ruimere
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interval vertoonden dan tussen de andere leden van de groepen hoog en laag, heb ik
daar een categoriale grens getekend. De grens tussen hoog en laag zelf, d.w.z. tussen
bullshit en mozesmina, is ruim 0.6, en dat is het grootste interval in de gehele tabel.
Het zal niemand verbazen dat de gradatie 'lage taboewaarde' toegekend wordt aan de
dodelijke braafheid van de bastaardvloeken.
De antwoorden van de 308 mannen uit onze verzameling wijken niet of nauwelijks
af van bovenstaande conclusies. Sommige woorden wisselen stuivertje. Een gelijke
gevolgtrekking is er t.a.v. de 307 lijsten van vrouwen. Opmerkelijk is daar wel dat fuck
(4.98) op een derde plaats staat. In zijn algemeenheid geldt hier dus dat de variabele
sekse in al dit taalgeweld nauwelijks een rol speelt bij de waardetoekenningen. Zelfs
een ongepolijste vloek als kut vermorzelt deze gelijkgezindheid niet.
De rol die het geloof speelt in de scores is voorspelbaar. Voor de 310 niet-gelovigen is
het woord met de hoogste taboewaarde kut (5.66). Godverdomme staat met 5.63 op de
tweede, fuck met 4.55 op de derde en godver met 4.38 op de vierde plaats. Voorts is het
beeld, schommelingen daargelaten, gelijk aan wat hierboven is uitgestald. Kijken wij
alleen naar de 150 niet-gelovige mannen, dan hebben godverdomme (5.46) en kut (5.23)
van plaats gewisseld, evenals godver (4.23) en fuck (4.16). De 160 niet-gelovige vrouwen
scoren dezelfde resultaten in de top van het klassement als het totaal van de niet-gelovigen. Dusi. kut (6.07), 2. godverdomme (5.78), 3. fuck (4.91) en 4. godver (4.53). Een
kleine, verrassende finale.
Bij gelovigen verwachten wij dat godverdomme lijstaanvoerder is. Die verwachting
wordt door 286 gelovigen waargemaakt. De topvier hier luidt: 1. godverdomme (6.28),
2. kut (5.78), 3. godver (5.01) en 4. christus (4.94). 150 gelovige mannen laten dezelfde
klassering zien, uiteraard met andere gemiddelden: 1. godverdomme (6.29), 2. kut
(5.76), 3. godver (4.85) en 4. christus (4.72). Bij de 136 gelovige vrouwen is er een geringe
afwijking: 1. godverdomme (6.26), 2. kut (5.79), 3. godverdorie (5.20) en 4. godver (5.19).
Een bastaardvloek als godverdorie, die weliswaar een eigen ritmische flair heeft, maar
toch verzacht is, heeft door de ongeschonden constituent God voor vrouwen blijkbaar
toch meer dan alleen een elastische ritmiek; laten we zeggen ook nog een zeer kruidig
karakter.
Hoe liggen de feiten als wij naar de uitspraken per generatie kijken? Voor de generatie
10-25-jarigen beschikten wij over 167 respondenten, de tussengeneratie (26-50 jaar)
vulde 311 lijsten in en de oudste generatie (51-95 jaar) 137.
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26-50

10-25

1.
2.
3456.
78.
910.

kut
godverdomme
godver
jezus
fuck
christus
godverdorie
goddomme
verdomme
godsamme

5.67

1.

5.60

2.

4.78

3-

4-48

4-

4-44

5-

4.28

6.

4.27

7-

3-82

8.

3-78

9-

3-72

10.

godverdomme
kut
godverdorie
christus
fuck
godver
gvd
goddomme
jezus
verdomme

51-95

6.06

1.

5.64

2.

4-77

3-

4.72

4-

4.68

5-

4-57

6.

4-33

7-

4.18

8.

4.18

9-

3-82

10.

godverdomme
kut
gvd
godver
godverdorie
klote
christus
fuck
jezus
goddomme

5.98
5-95
4.87
4-77
4-47
4.40
4-33
4-13
4.11
4.06

Bij de jongste generatie (10-25) vinden de vrouwen, 82 in getal, kut (5.62) minder
taboeïserend dan godverdomme (5.83). Die laatste vloek staat bij hen dus op de eerste
plaats. De 65 gelovigen van beide geslachten hebben in dezelfde leeftijdscategorie, in
tegenstelling tot hun niet-gelovige collega's, eveneens de volgorde: 1. godverdomme
(5.98) en 2. kut (5.48). In de generatie 51-95-jarigen kennen de 60 vrouwelijke
zegslieden een hogere taboewaarde toe aan kut, dat met 6.21 op de eerste plaats staat,
onmiddellijk gevolgd door godverdomme (6.05). Dit beeld ondergaat nuances als wij
de gemiddelden cohortsgewijze benaderen.
In de cohorten 21-30, 31-40, 41-50 en 51-60 zijn de woorden met de hoogste taboewaarde 1. godverdomme en 2. kut. Afwijkingen van die volgorde zien wij bij de jongste
en oudste cohorten. In het cohort 10-20-jarigen staat kut (5.78) op de eerste en
godverdomme (5.45) op de tweede plaats. Zo ook in de cohorten 61-70- en 71-80-jarigen. Een geheel eigen koers vaart de leeftijdscategorie 81-93:1. godverdomme (7.25), 2.
godver (5.25), 3. godverdorie (5.00) en 4. kut (5.00).
Ik stipuleer hier ook het gegeven dat vrouwen van alle leeftijdscohorten, met uitzondering van de cohorten 21-30 en 61-70, de hoogste taboewaarde aan kut toekennen.
In tegenstelling tot gelovige vrouwen, die de hoogste taboewaarde plakken op godverdomme (6.26), is kut voor de zo-even genoemde cohorten een vloek die nagloeit vol
soevereine minachting voor de vrouw. De 51 vrouwen uit de leeftijdsgroep 21-30 geven
de hoogste taboewaarden aan: 1. godverdomme (6.14), 2. godverdorie (5.34), 3. kut
(5.27), 4. christus (5.24) en 5. godver (5.14). De 17 uit het cohort 61-70 komen tot: 1.
godverdomme (7.13), 2. kut (6.69), 3. gvd (6.47), 4. christus (6.33) en 5. godverdorie (5.81).
Schokkend van eenvoud is ten slotte ook de score van de twee vrouwen uit het cohort
der 81-93-jarigen: 1. kut (6.50), 2. fuck (6.00), 3. klote (6.00), 4. shit (5.50) en 5.
godverdomme (5.50). Een ondubbelzinniger uitspraak over de taboewaarde van seks
en excrementen is nauwelijks mogelijk.
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Om de taboewaarde van lexemen nog beter te kunnen meten, stelde ik een vragenlijst
samen, lijst 3: Gevoelswaarde van registers, bestaande uit 60 lexemen die tot verschillende stijlregisters behoren en wel het neutrale, het informele en het vulgaire. In mijn
Van Dale-terminologie wil dat zeggen, dat tot het neutrale register of de neutrale
stijllaag gewone spreek- en schrijftaal behoren (als boot, stad, hoog en zon), dat onder
de informele stijllaag die spreektaal verstaan wordt, die als ze gebruikt zou worden in
geschreven taal zou opvallen (type mozesmina) en dat tot de vulgaire stijllaag uitgesproken platte of vulgaire woorden worden gerekend als godverdomme, fuck en klote.
Opnieuw werd de zegslieden gevraagd door middel van een cijfer van 1 t/m 9 aan te
geven hoe beledigend volgens hen een groot aantal moedertaalsprekers van het
Nederlands het gebruik ervan vindt.
In totaal werden van lijst 3 645 formulieren geschikt bevonden voor integratie in dit
onderzoek. Laat ik de variabelen leeftijd, geloof en geslacht buiten beschouwing, dan
ziet de lijst er als volgt uit:
vloek
1.
2.
3456.
78.
910.
11.
12.
13.
1415.
16.
17.
18.
1920.
21.
22.
23-

kut
gratekut
godverdomme
fuck
gvd
klote
godverdorie
shit
godver
goddomme
christus, nog aan toe
godsamme (god zal me)
jezus
jezusmina
tiet
bullshit
verdomme nog aan toe
bij god
verdomd
christeneziele
sodeju
hel
potver-

taboewaarde

vloek

6.55

24.

6.22

25.

5-72

26.

5.46

27-

4.80

28.

4.69

29.

4-39

30.

4-39

31-

4.26

32.

4.26

33-

4.25

34-

4.22

35-

4.22

36.

4.10

37-

4.08

38.

4.07

39-

3-86

40.

3-76

41-

3-32

42.

3.21

43-

3.00

44-

2.76

45-

2.63

46.
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hel
nondeju
sodehannes
getverderrie
verdorie
mozesmina
ezel
sodeknetter
mozes
verdikkie
koe
ach gut
jemig
engel
baas
snabbelprof
heer
kind
tante
geld
gevaar
langzaam
soep

taboewaarde
2.60
2.57
2.44
2.39
2.38
2.30
2.26
2.22
2.19
1.78
1-73
1-73
1.61
1.51
1.51
1.48
1-47
1.41
1.38
1.36
1-35
1-34
1.32
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47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

vloek

taboewaarde

fiets
geel
verpleegster
feest
snoep
wijs
rond

1.31
1.31
1.30
1.30
1.30
1.29
1.28

54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

vloek

taboewaarde

rennen
norm
vliegtuig
zon
hoog
stad
boot

1.28
1.27
1.26
1.25
1.25
1.24
1.21

Ik wijs er hier op dat ik hel twee keer in deze lijst verstopte o m zo de mogelijke deviatie
in de antwoorden te k u n n e n vaststellen. Wat direct opvalt, is dat een scheldwoord als
gratekut 'magere vrouw' een hogere taboewaarde heeft dan de religieuze vloek godverdomme of het obscene fuck, klote en shit. In het oog vallend is ook de hoge score
van het vulgaire tiet. Verrassend noem ik hier voorts de score van hel. De magische
kracht die dit woord heeft voor christenen kan hier ongetwijfeld debet aan zijn
(Fromkin 1993: 303). Voor het overige spreekt het overzicht voor zich en sluiten de
resultaten globaal aan bij de scores van lijst 2. Alle zware religieuze en obscene vloeken
zitten in de top van de tabel. Opmerkelijk is dat godver in lijst 3 zes plaatsen lager staat
dan in 2. Ook christus, jezus en verrassenderwijs ook verdomme worden in lijst 3
voorafgegaan door andere vloeken en staan derhalve lager dan in lijst 2. H u n taboewaarde is overigens zo goed als identiek. In lijst 3 scoort klote vijf plaatsen hoger dan
in 2, terwijl shit zelfs acht plaatsen hoger staat. Dat betekent een verschil van één vol
punt op de scoringsschaal. Na deze vloeken met een hoge taboewaarde volgen
herkenbare bastaardvloeken. Ik wijs bij deze op de lage klassering van mozesmina en
mozes in lijst 3. Dan volgen de woorden die een schimpende betekenis hebben (ezel,
koe), daarna de niet meer als bastaardvloek herkende lexemen (type verdikkie, ach gut,
jemig) en tenslotte, geheel volgens verwachting, de woorden die tot het neutrale
register behoren (engel, baas enz.).
Een woord als snabbelprof staat in deze reeks waarschijnlijk zo hoog wegens de
politieke actualiteit ervan op het m o m e n t dat de lijsten ingevuld moesten worden. In
juni 1993 kwam staatssecretaris van Onderwijs R. in 't Veld, hoogleraar aan de
Erasmusuniversiteit van Rotterdam, door zijn nevenactiviteiten politiek danig in de
problemen. "Een kabinet dat bezuinigingen wilde doorvoeren op bijstandsuitkeringen kon geen bijklussende hoogleraren gebruiken." Dit leidde tot het neologisme
snabbelprof met alle connotatieve aspecten van dien.
Ook als wij deze gegevens cohortsgewijs bekijken, zijn er weinig afwijkingen. Natuurlijk is er sprake van een marginale plaatsverwisseling, maar dat geeft geen aanleiding
tot het zoeken van een verklaring. Ook de tellingen per generatie nodigen niet uit tot
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nadere beschouwingen. Kut, gratekut, fuck, godverdomme, klote, shit en gvd komen
telkens in de top terug. De geslachten brengen hierin geen verandering. Ook de
variabele 'gelovig' speelt in deze lijst geen rol van betekenis.
Conclusie: de uitkomsten met betrekking tot de taboewaarde van woorden in confrontatie met woorden uit andere registers, leert dat de woorden met de hoogste
taboewaarde nagenoeg dezelfde zijn als de woorden uit lijst 2: Beledigend karakter van
vloeken, die allemaal tot het blasfemisch lexicon horen.
Als wij de taboewaarde van woorden bepaald hebben binnen een gesloten verzameling
van vloeken, als wij vervolgens bepaald hebben wat de taboewaarde is van een gesloten
verzameling die voor de helft bestaat uit vloeken en voor de andere helft uit niet-vloeken, rest ons nog minstens één opgave. Die opgave is dan het bepalen van de
taboewaarde van woorden binnen een verzameling taboes. Om dat te kunnen berekenen, hebben wij opnieuw een afzonderlijke vragenlijst samengesteld. Lijst 4: Taboekarakter van woorden, symbolen, daden, gebeurtenissen. Die lijst, geïnspireerd door de
Amerikaan Timothy Jay (1992), bevatte 50 gemengde vragen, die respectievelijk
betrekking hadden op woorden, situaties, toestanden, symbolen, daden en gebeurtenissen. De vraag die gesteld werd, luidde: "Wilt u met een cijfer van 1 t/m 9 aangeven
hoe beledigend, aanstootgevend of weerzinwekkend de volgende symbolen, daden of
gebeurtenissen zijn? Daarbij staat 1 voor weinig en 9 voor zeer aanstootgevend" enz.
De lijst werd ingevuld door 644 zegslieden, waarvan één lijst niet bruikbaar was. De
cijfers in de tweede kolom geven op een negenpuntsschaal de taboewaarde aan van
de vloeken enz. De lijst houdt geen rekening met leeftijd, geslacht of religie.

1.

kindermishandeling

8.76

15-

openbare dronkenschap

5.70

2.

getuige zijn van verkrachting

8.69

16.

getuige zijn van geslachtsgemeenschap

5.60

3-

getuige zijn van moord

8-53

17-

abortus plegen

4-79

4-

getuige zijn van extreem geweld

8.27

18.

schelden

4-51

5-

een hakenkruis

8.00

19-

euthanasie

4-36

6.

racisme

7.96

20.

kut

4-35

7-

getuige zijn van anale seks

7.06

21.

godverdomme

4-31

8.

het scheldwoord jood

7-03

22.

vloeken

4.22

9-

zelfmoord

6.45

23-

jezus (als vloek)

3-89

10.

getuige zijn van orale seks

6.24

24.

godver

3-50

11.

getuige zijn van masturbatie

6.20

25.

gvd

3-43

12.

iemand zien braken

6.05

26.

verdomme nog ;aan toe

3-40

13.

getuige zijn van homo-erotiek

6.02

27.

godverdorie

3-39

14.

getuige zijn van iemands stoelgang

5.89

28.

fuck

3-34
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29.

klote

3-23

40.

sodeknetter

2.14

30.

christus

3.20

41-

mozesmina

2.04

31-

godsamme (god zal me)

3.12

42.

verdorie

1.94

32.

christeneziele

2.99

43-

sodeju

1.90

33-

bullshit

2.94

44-

mozes

1.84

34-

bij god

2.69

45-

getverderrie

1-77

35-

verdomd

2.65

46.

sodehannes

1-77

36.

jezusmina

2.63

47-

bliksems

1.68

37-

shit

2.60

48.

verdikkie

1-59

38.

nondeju

2.19

49-

ach gut

1-54

39-

potver-

2.15

50.

jemig

1.48

Nemen wij de taboewaarde van de vloeken in deze lijst op de korrel, dan doemt de
volgende hernummerde hel van de blasfemische middelmaat op. Ik beperk mij tot de
eerste 15.

kut

4-35

9-

godverdomme

4-31

10.

klote
christus

jezus

3.89

11.

godsamme

godver

3-50

12.

christenziele

gvd

3-43

13-

bullshit

verdomme

3-40

14-

bij god

godverdorie

3-39

15-

verdomd

fuck

3-34

In vergelijking met lijst 3: Gevoelswaarde en registers is de vloek jezus een opvallende
uitzondering die hier (lijst 4: Taboekarakter van woorden, symbolen, daden, gebeurtenissen) opgerukt is van plaats 13 naar plaats 3. Even spectaculair is de stijging van
verdomme van 17 naar 6. Ook shit detoneert. In lijst 3 prijkt het woord nog op plaats
8, terwijl het in de omgenummerde lijst 4 met een score van 2.60 niet verder reikt dan
plaats 17.
De onderste plaatsen van de lijst tonen het steeds terugkerende beeld van een
godslasterlijke dodenakker. De laagste taboewaarde is gereserveerd voor jemig, ach
gut, verdikke, bliksems, sodehannes, getverderrie, mozes, sodeju, verdorie, mozesmina,
sodeknetter enz.
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De data van lijst 4 zijn binnen het kader van ons onderzoek bovendien tegendraads.
Niet omdat de eerste echte vloek op plaats 20 staat, en ook niet omdat kindermishandeling duidelijk het grootste taboe is in ons taalgebied. Deze uitkomsten vind ik met
name zo verrassend omdat zij ons o.a. voeren tot de conclusie, dat er op racisme een
zwaarder taboe rust dan op vloeken en schelden (een hakenkruis heeft als taboewaarde
8.00, racisme 7.96 en het scheldwoord jood 7.03). Het feit dat het scheldwoord jood in
taboewaarde aan alle vloeken voorafgaat, kan alles te maken hebben met de passieve
schuld, de jodenvervolging te hebben laten gebeuren, een schuld die in Nederland
traumatische vormen heeft aangenomen. Immers, in de woorden van Presser: ondanks het heldhaftige werk van enkelen is geen vorm van verzet zo grandioos mislukt
als het verzet tegen de jodenvervolging (Mak 1995: 286).
Natuurlijk heeft de actualiteit invloed op de taboescore. De zaak-Dutroux zou er
ongetwijfeld toe leiden, dat kindermishandeling (pedofilie, kinderontvoering, kindermoord enz.) nog veel hoger zouden scoren. Bovendien vermoed ik dat in België
de taboescore weer (veel) hoger is dan in Nederland. Intrigerend zijn de data uit de
genoemde lijst ook vanwege het feit dat schelden (4.51) en vloeken (4.22) als overkoepelende termen van een ongeveer gelijk taboeniveau blijken te zijn als abortus plegen
(4-79) en euthanasie (4.36). Opmerkelijk vind ik ook het gegeven dat de eerste vloeken
in dit tableau van taboes pas op de plaatsen 20 (kut) en 21 (godverdomme) verschijnen.
Van alle 19 in deze lijst opgenomen taboes (vloek- en scheldwoorden zijn bij de telling
uitgezonderd) bekleedt vloeken de laatste plaats. Dit patroon wijkt nauwelijks af als
wij de gegevens cohortsgewijs gaan bekijken of per generatie. Er zijn een paar
opvallende zaken. In het cohort 71-80 jaar (19 zegslieden) staat jood (taboewaarde
6.68) op plaats 17, en in cohort 81-93 (met niet meer dan 4 respondenten), valt op dat
seksuele taboes even hoog (9.00) scoren als kindermishandeling, verkrachting en
afkeer voor het hakenkruis. In de cohorten 61-70 en 71-80 staat jood op plaats 14 (bij
de mannen met een gemiddelde van 5.90, bij de vrouwen met 6.79) respectievelijk 17
(bij de mannen is het gemiddelde 6.29, bij de vrouwen 6.92).
De variabele 'gelovig', die wij bij 289 zegslieden mochten noteren, veroorzaakt zoals
onderstaande tabel laat zien, evenmin spectaculaire afwijkingen:
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1.

kindermishandeling

8.72

26.

godverdorie

4.24

2.

getuige zijn van verkrachting

8.65

27.

christus

4.04

3-

getuige zijn van moord

8.54

28.

godsamme (god zal me)

3-93

4-

getuige zijn van extreem geweld

8.28

29.

verdomme nog aan toe

3.87

56.

racisme

7-97

30.

klote

3-87

een hakenkruis

7.87

31.

fuck

3-73

78.

getuige zijn van anale seks

32.

christeneziele

3-43

het scheldwoord jood

7-49
6.99

33-

bij god

3-40

9-

getuige zijn van orale seks

6.82

10.

getuige zijn van masturbatie

6.79

34- bullshit
35- jezusmina

ïi.

zelfmoord

6.65

12.

getuige zijn van homo-erotiek

6.59

36. verdomd
37- shit

13-

getuige zijn van geslachtsgemeenschap

6.23

38.

14-

iemand zien braken

6.10

2.51

15-

openbare dronkenschap

6.07

39- potver4 0 . sodeknetter

16.

getuige zijn van iemands stoelgang

5.89

41-

mozesmina

2-33

17-

abortus plegen

5.58

42.

verdorie

2.30

18.

godverdomme

5-41

2.28

19-

euthanasie

5.21

43- sodeju
44- sodehannes

20.

vloeken

5.16

2.07

21.

schelden

5.07

45- mozes
46. getverderrie

22.

jezus (als vloek)

5.05

1.98

23-

kut

4.89

47- bliksems
48. verdikkie

24.

gvd

4-39

1-77

25.

godver

4-37

49- ach gut
5 0 . jemig

nondeju

3-38
3-33
3.10
3-09
2.71

2.44

2.07

2.06

1.82

1.65

Wij hebben geprobeerd de gevoelswaarde van hedendaagse vloeken op drie manieren
te meten. Dat meten is beïnvloed, mogelijk zelfs vertekend, door de terminologie die
ik gebruikte voor gevoelswaarde (t.w. choquerend, beledigend, schunnig, kwetsend,
aanstootgevend, weerzinwekkend). Dat neemt niet weg dat er toch een zeer genuanceerd beeld is af te leiden van de uitkomsten van de vragenlijsten 2: Beledigend karakter
van vloeken, 3: Gevoelswaarde van registers en 4: Taboekarakter van woorden, symbolen,
daden, gebeurtenissen, zoals het volgende overzicht laat zien.
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Vloek

godverdomme
kut
godver
godverdorie
christus
fuck
gvd
jezus
goddomme
verdomme
klote
shit

Lijst 2

Lijst 3

Lijst 4

r

s

r

s

r

s

1

5.92

3

2

5-71

1

5-72

2

4-31

6.55

1

3

4.67

4-35

9

4.26

4

3-50

4

4-57

7

4-39

7

5

3-39

4-51

11

4.25

10

3.20

6

4.50

4

5.46

8

3-34

7

4.25

5

4.80

5

3-43

8

4.25

13

4.22

3

3-89

9

4.06

10

4.26

-

-

10

3-78

17

3.86

6

3-40

il

3-73

6

4.69

9

3-23

16

3-39

8

4-39

18

2.60

Onder r staat het rankingnummer van de vloek in de desbetreffende lijst, 5 geeft de
taboescore aan op een negenpuntsschaal. In beginsel heb ik mij beperkt tot de top
van de klassementen. Nogmaals vestig ik hier de aandacht op gratekut in lijst 3, dat
vanwege de schrikreactie die het woord teweegbrengt, zorgt voor een hoge taboewaarde (6.22) en daardoor op plaats 2 terechtkomt. In lijst 4 is goddomme niet afgevraagd,
vandaar de open plaatsen.
De betekenis van de uitkomsten van lijst 4 dienen niet te worden onderschat. In ieder
geval biedt die lijst een aantal wijze lessen. De intrigerendste daarvan is dat schelden
(4.51) en vloeken (4.22) vergelijkbaar vervelend zijn als euthanasie (4.36) en abortus
(4.79). En dat nuanceert de uitslag van de nipo-enquête, die leidde tot de uitspraak
dat vloeken tamelijk (34%) tot heel vervelend (35%) gevonden wordt. Nu weten wij
hoe deze twee waardeoordelen binnen een context van andere taboes zelf beoordeeld
moeten worden.
Onder de regie van de Bond tegen het vloeken konden wij aan het begin van deze
paragraaf constateren dat vloeken wat vaker dan in 1995 tamelijk of heel vervelend
werd genoemd. Waar in 1995 20% van de Nederlanders zeiden er onmiddellijk iets
van te zeggen als er in de omgeving gevloekt werd, steeg dat aantal in 2000 tot 24%.
Het zijn vooral vrouwen die er onmiddellijk iets van zeggen als zij iemand in hun
omgeving horen vloeken (30%, tegenover 17% mannen).
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4.4.

Vloeken en gebruikswaarde
Op mijn verzoek nodigde de redactie van het radioprogramma Wie weet waar Willem
Wever woont? in juni 1993 luisteraars uit de vloeken die zij kenden op te sturen. Eén
luisteraar schreef mij het volgende: "Als iets zeer fout gaat, gebruik ik verdomme nog
aan toe, anders jeetje kreetje." En een andere: "Bij crisis gebruik ik godverdomme, bij
een seconde nadenken God nog aan toe, verdomme en bij 3 seconden Godallemachtig."
De ene vloek is dus de andere niet. Waar de zegslieden gedecideerd zijn in hun oordeel
over de zwaarte van vloeken, blijft de vraag: hoe spoor ik die gradaties op?
Wat in het vervolg te bewijzen valt, is: "Bestaan er gradaties in emotionele situaties
en worden die gradaties uitgedrukt door lexemen die zich naar gebruikswaarde
gradueel van elkaar onderscheiden?"
Voor het beantwoorden van deze vraag kon ik opnieuw putten uit het rijke materiaal
van lijst 8: Vloeken en situaties en de daarbij behorende controlelijst 8.1: Vloeken en
situaties (Meertens-Instituut). Ruim 15 situaties werden daar gecreëerd. De correspondenten werd gevraagd spontaan met vloeken, verwensingen of anderszins op
iedere situatie te reageren. Een computerprogramma werd gemaakt dat de frequenties
per vraag berekende. Dat laatste maakte duidelijk dat de 906, respectievelijk 294
respondenten vaak een identieke keuze maakten, maar geregeld ook elkaar in creativiteit en originaliteit overtroffen. Het lied is oud, maar wat ik heel concreet hiermee
wil zeggen, is dat de correspondenten veel lexemen noteerden die alleen zij in de
onderhavige situatie produceerden. Een soort thuistaal dus. Laat ik dat demonstreren
aan de hand van de reacties in een situatie die ik verder buiten beschouwing gelaten
heb.
De vraag in lijst 8 waar het hier om gaat, luidde: "Iemand heeft u de hele dag zitten
sarren. U bent dat nu meer dan zat en houdt u niet langer in. Met welke woorden
maakt u duidelijk dat u het gezuig en getreiter beu bent?" Hoewel de hele enquête
ingekaderd was in een grootscheeps opgezet onderzoek naar vloeken en verwensingen, vele zegslieden hadden zich desgevraagd bewust aangemeld, waren de antwoorden weliswaar appassionato, maar vaak ver buiten het vloeklexicon te zoeken. Een
kleine bloemlezing moge dit verduidelijken:
om mij mag je verzuipen in het Apeldoorns kanaal; geitenneuker, houd je klotehek; je
moet niet denken dat ik gekke Henkie ben; vuile vieze homo sapiens; heb je de plechtige
communie gedaan?; ik ga u een linker kloot afdraaien; ik ga u met uw reet aan den tram
plakken; kop houden kut of ik schop je klaar; ga effe op je vinger zitten; je hebt nu genoeg
met mijn kloten gespeeld.

151

H O O F D S T U K IV

Dit soort antwoorden mag men natuurlijk, zeker gedeeltelijk, op het conto schrijven
van de vragensteller of de formulering van de vraag, maar nogmaals, het kader van
de vragenlijst was bekend en de proefenquête had uitgewezen dat antwoorden als
godverdomme, sodemieter op, klootzak, rot op, verdomme of donder op verwacht
mochten worden. Natuurlijk is ook regionale variatie deels verantwoordelijk voor de
grilligheid in de antwoorden van onze zegslieden. Dat alles kan evenwel niet verbloemen dat veel respondenten, door de anonimiteit van het onderzoek aangemoedigd,
de smaak van het aards paradijs opnieuw meenden te kunnen proeven door ongeremd
en met theatrale overdrijving alle registers van hun eigen vloekorgel open te trekken.
Moedertaalsprekers van het Nederlands foeteren er in onze vragenlijst Vloeken en
situaties onbekommerd op los. Zoals gezegd, veel van die vloeken hebben een lage tot
zeer lage frequentie. Ondanks hun barokke zwier zullen zij hier verder onbesproken
blijven.
Maar voor de sommen volgen, laat ik eerst nog een paar uitgesproken meningen van
zegslieden volgen, waaruit blijkt dat men beseft dat er verschillen in gebruik en nuance
zijn:
(1) Shit vind ik minder erg dan godverdomme, maar dat is weer minder erg dan krijg
de kutkanker! Correspondent uit Antwerpen.
(2) Getsiederrie is een parodie op Nederlanders. Correspondent uit Dendermonde.
(3) Vloeken met god of heilige zaken klinken heftiger. Correspondent uit Eindhoven.
(4) Shit is voor schrik en teleurstelling, potverdorie voor teleurstelling en verontwaardiging en godverdomme voor boosheid. Correspondent uit Gent.
(5) Shit zeg ik als iets fout gaat. Correspondent uit Keerbergen.
En dan nu de berekeningen.
Als iemand een korte hevige pijn voelt die hij zelf veroorzaakt, als iemand boos of
woedend is op zichzelf, als iemand ongenoegen over zijn eigen prestaties ongeremd
wil ventileren, dan blijkt er telkens een onverslijtbare voorkeur te zijn voor dezelfde
lexemen uit het vloeklexicon. Maar dat niet alleen, de emotionele lading van die
lexemen is er een van verongelijkte agressiviteit die verbaal nauwelijks te overtreffen
valt.
Zo leverde de vraag: "U bent thuis aan het klussen en slaat met de hamer op uw duim.
Hoe reageert U Uw woede daarover af?" de volgende klassering op. De getallen achter
de vloeken geven de frequentie aan.
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1.
2.

345-

godverdomme
shit
verdomme
godver
kut

187

6.

156

7-

130

8.

106

9-

58

10.

nondeju
verdorie
gvd
godsamme
potverdomme

32
30
20

15
14

Dezelfde simpele ruwheid zien wij eveneens als eindresultaat van de antwoorden op
de controlevraag naar wat je zegt als je bij het binnenstormen van een kamer op blote
voeten je teen stoot tegen een drempel. De vloeken op plaats een en twee hebben
stuivertje gewisseld:

1.
2.

345-

shit
godverdomme
verdomme
godver
kut

121

6.

117

7-

85

8.

72

9-

60

10.

nondeju
verdorie
jezus
godsamme
gvd

34
28
21
15
14

Vol vuur en heftigheid reageert men ook als men ontdekt dat zijn auto gestolen is:

1.
2.

345-

godverdomme
shit
verdomme
godver
gvd

169

6.

75

7-

58

8.

25

9-

24

10.

kut
klote
nondeju
potverdorie
potverdomme

22

19
16
H
12

Niet alleen vuur en heftigheid spatten op uit de antwoorden op deze vraag. De
slechtheid van de handeling wordt onderstreept door het frequent voorkomen van
verschillende scheldwoorden aan het adres van de daders: rotzakken, teringlijers,
kankerlijers, de schoften. Uitroepen van ongeloof noteerde ik eveneens geregeld: hoe
kan dat nou, wat krijgen wij nou, het zal niet waar zijn! Afschuw komt tot uiting door
uitlatingen als: teringzooi, klotezooi, kankerzooi en klerezooi.
Met deze situatie kunnen wij de volgende, die iets minder fataal is, vergelijken: "Uw
parkeertijd is net om als u in de auto stapt. Voor u weg wilt rijden, ziet u dat de
parkeerwacht een bon voor u heeft uitgeschreven. U ontploft zowat van woede. Met
welke woorden reageert u uw woede af?" Ik noteer de volgende toptienklassering:
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1.

shit

70

6.

moet dat nou

14

2.

godverdomme

52

godver

13

3-

verdomme

42

78.

verdorie

12

4-

klootzak

37

9-

lul

11

5-

kut

19

10.

klote

9

Relatief weinig godsdienstige vloeken (godverdomme en godver) in deze situatie van
heftige verontwaardiging, verbijstering en ongeloof (moer dat nou). Wel twee scheldwoorden (klootzak en lul) en veel vulgaria (shit, kut, lul, klote).
De hier geconstateerde trend zet zich ook voort na de toptien. Het aantal scheldwoorden is talrijker dan waar ook in lijst 8. Ik noem er nog maar een paar: dienstklopper,
eikel, stommerd, rotzak, kloothommel, smeerlap, uitslover, hufter, idioot, gestapo. Ongeloof blijkt voorts uit uitroepen als nee hè, ook dat nog en nou ja!
Verwensingen die wij hier kunnen noteren, zijn niet dominant, maar wel aanwezig.
Met een frequentie van groter dan of gelijk aan twee komen voor: verrek, krijg de klere,
barst, krijg nou wat, val dood, stik, donder op, tering, krijg het heen en weer, krijg de
schijt!
Afkeer van en ergernis over iets, zichzelf en anderen is gemeten met behulp van de
volgende situatieschets: "U bent een gemakkelijke eter en lust bijna alles. Terwijl u
een vreselijke honger hebt, wordt uitgesproken dat gerecht op tafel gezet waaraan u
een vreselijke hekel hebt." De volgende antwoorden, opnieuw in dalende frequentie,
werden gegeven:

1.

shit

8i

6.

godverdomme

12

2.

getverderrie

42

verdomme

ïi

3-

getver

57

78.

jakkes

10

4-

gadverdamme

9-

jasses

9

5-

verdorie

35
16

10.

jezus

9

De bastaardvloeken overheersen hier dus, die, zoals wij eerder zagen, altijd een
mildere gevoelswaarde aangeven. Natuurlijk mag men hier ook verzuchtingen van
teleurstelling verwachten. Ik noteerde: ook dat nog, nee hè, hè bah, moet dat nou, nou
ja enz.
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Afkeer en ergernis voeren ook de boventoon in de antwoorden op de volgende situatie:
"U bent aan het tennissen. Voor de derde achtereenvolgende maal slaat u een dubbele
fout; of u voetbalt en hebt een kans voor open doel gemist:

1.
2.

345-

shit
verdomme
kut
godverdomme
godver

222

6.

69
49

78.

45

9-

27

10.

verdorie
jezus
klote
nondeju
klootzak

21
20
16
16
15

Tot weinig andere resultaten leidden de antwoorden op de vraag: "U hoort dat u
gezakt bent voor een examen of afgewezen voor een baan. Met welke woorden reageert
u zich af?" Die woorden zijn:

1.
2.

345-

shit
verdomme
klote
kut
godverdomme

153

6.

59

78.

38
34
29

910.

verdorie
nondeju
jezus
godver
fuck

27
11
11
11

In de bovenstaande drie tabelletjes heeft shit een dominante positie. Het betekent daar
zoiets als 'jammer nu', 'stom van mij', een betekenis die ook terug te vinden is in kut.
Bij dat zakken voor een examen valt op dat een groot deel van de respondenten een
bijna deugdzame berusting aan de dag legt. Het aantal antwoorden met jammer (dan)
is omstreeks ïoo. En ook pech gehad, niks aan te doen, volgende keer heter zijn niet van
de lucht.
Schrik, ongeloof, verbijstering en ingehouden woede konden gemeten worden aan
de hand van twee vragen:
(A) "U rijdt met uw auto in de bebouwde kom. Plotseling steekt een kind over. U
kunt op tijd remmen zonder het kind te scheppen. Wel bent U vreselijk geschrokken. Met welke woorden ontlaadt U zich?" Als resultaat kon ik noteren:
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1.
2.

3.
45-

jezus
godverdomme
verdomme
shit
jezus christus

79

6.

54

7-

43

8.

39

9-

27

10.

godver
jezusmina
potverdorie
verdorie
godsamme

23
18
16
15
15

Bij de antwoorden op deze vraag valt tevens op dat men zuchten van verlichting slaakt
omdat het goed is afgelopen: God zij dank, goddank, maar ook verzuchtingen als
allemachtig, mijn god, jezus nog aan toe, alle jezus, christeneziele, allemensen, god zal
me bewaren. Erg dominant aanwezig zijn ook de scheldwoorden aan het adres van
het overstekende kind: stom kind, trut, klootzak, lul, stommeling, stommerd, kutkind,
rund, idioot, zak enz.
(B) Het resultaat van de antwoorden op de vraag: "U hoort dat een dierbaar familielid
een ongeneeslijke ziekte heeft. Met welke woorden reageert U emotioneel op zo'n
mededeling?" is aldus:

1.
2.

345-

jezus
godverdomme
shit
verdomme
klote

50

6.

40

7-

34

8.

32

9-

15

10.

verdorie
kut
jeetje
potverdorie
godsamme

10

8
8
6
6

De gevoelswaarde van jezus tendeert in de richting 'wat erg, wat verschrikkelijk erg'.
"U hebt uw kinderen al honderd keer verboden om met de vingers in het bord te
zitten. Toch blijven zij dat doen. Met welke woorden roept u ze ten einde raad weer
tot de orde?" De antwoorden op deze vraag leveren het volgende beeld op:

1.
2.

345-

verdomme
verdorie
potverdorie
godverdomme
potverdikke

45

6.

39

7-

29

8.

17

9-

il

10.
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potver
nondeju
verdikkeme
jezus

10

7
6
6
4
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Een duidelijke voorkeur hier dus voor een paar venijnige bastaardvloeken.
Gekrenktheid, verontwaardiging, ingehouden woede leiden meer tot vervloekingen
en scheldwoorden dan tot vloeken. Dat althans leren ons de antwoorden op de vraag
naar de woorden die men gebruikt als iemand een ander bedriegt of hem een kunstje
flikt:

1.
2.

345-

klootzak
krijg de klere
val dood
rotzak
ben je nou helemaal
besodemieterd

62

6.

33
31

78.

16

910.

krijg de tering
lul
loop naar de hel
ben je besodemieterd
barst

12
10
10

9
9

14

Generaliserend kunnen wij stellen dat het aantal verwensingen van het type krijg de
ofhet x, loop naar dey, ben je nou helemaal z zeer significant is hier. Ook valt het aantal
scheldwoorden op: eikel, smeerlap, klerelijer, hufter, zak, teringlijer, kankerlijer.
Verkeert men in groot gevaar dan spatten de vloeken, in tegenstelling tot wat men
misschien zou verwachten, niet van het papier. Ik schetste de volgende situatie: "U
verkeert in groot gevaar. U merkt dat het vliegtuig waarin U zit, neerstort of u kunt
na een botsing Uw in brand geraakte auto niet meer uit. U raakt in paniek en reageert
verbijsterd. Welke woorden denkt u te zullen gebruiken?" Hoewel er in de antwoorden van enig blasfemisch geweld sprake is, overheersen toch de schietgebeden en de
vloekgebeden. Kijk maar:

1.
2.

345-

help
shit
godverdomme
jezus
god help me

6.

55
37
32

78.

26

9-

18

10.

verdomme
kut
jezus christus
godver
o god

18
13
13

9
8

Natuurlijk speelt de intonatie juist bij de antwoorden op deze vraag een belangrijke
rol om uit te kunnen maken of iets een schietgebed of een vloekgebed is. De volgende
voorbeelden zullen hoogstwaarschijnlijk meestal een vloekgebed zijn, maar ook de
vloek is niet uitgesloten: god bewaar me; jezus, maria, jozef; mijn god nog aan toe; mijn
jezus barmhartigheid; jezus, maria, jozef help mij; moeder maria help; lieve heer help
toch; heilige antonius help; god als je bestaat sta mij bij; god zal me bewaren; heilige maria
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kom van de schouw af; jezus merante; jezus, god zal me liefhebben; och god och god; ach
lieveheerke help me hier uit; heilige titus brandsma help mij; heer hemelse vader help mij;
godlievejezus.
Naast deze meer of minder negatieve gebeden valt op dat het aantal vervloekingen
meer dan beperkt is. Een enkele keer komt krijg de klere voor of pleur(t) op. Ook
zelfspot k u n n e n wij hier noteren: volgende keer beter; kan gebeuren; even Apeldoorn
bellen; dat heb ik weer; goodbye game over.
Het zal niemand verbazen dat een situatie waarin de woede of frustratie van iemand
zich richt op een dader, veel, zeer veel scheldwoorden oplevert: eikel, lul, trut,
stommeling, hufter, sukkel, zak, kloothommel, klojo, stommerik, kloothannes, teringlijer,
kloteklapper, kankerlijer. De enige verwensing met een frequentie hoger dan één is val
dood!
"Denkt u zich eens in in de volgende situatie. Uw dierbaarste videoband met een
schitterend concert daarop is door een familielid geleend. Na verloop van tijd vraagt
u die band terug. Als u hem wilt gaan afdraaien, blijkt het concert gewist te zijn." De
woorden die de respondenten voor een dergelijk gestoethaspel over hebben, bieden
meer helderheid dan een beslagen spiegel. Er is in het geheel geen sprake meer van
zelfbeheersing of ingehouden woede. Groot is de ergernis en boosheid o m zoveel
onbenul. De volgende potpourri van vloeken en scheldwoorden is het telbare resultaat:

i.
2.
3.
4.
5.

godverdomme
shit
verdomme
klootzak
godver

96
63
59
49
22

6.
7.
8.
9.
10.

verdorie
kut
nondeju
potverdorie
jezus

19
16
15
14
12

Gradaties in emoties leiden tot een gebruik van vloeken die een afspiegeling zijn van
die gradaties, m.a.w. ook vloeken onderscheiden zich gradueel in emotionele geladenheid. Ik meen die geladenheid te kunnen meten door opnieuw gebruik te maken
van de gegevens van vragenlijst 2. Daarbij meen ik aan te mogen nemen, dat de hoogste
taboewaarde identiek is aan de hoogste emotionele waarde. Is die veronderstelling
juist, dan laten zich vier gradaties in emotionele geladenheid onderscheiden: hoogst,
hoger, lager en laagst. Als conventie voor die gradatie n a m ik aan dat er per gradatie
sprake moest zijn van een vol punt verschil. Natuurlijk is dit niet meer dan een
conventie, maar zij maakt een elementaire distinctie mogelijk. Plaatsen wij dit alles
in het juiste perspectief, dan kunnen wij gebruik maken van de gegevens uit de tabel
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op bladzijde 93-94. Een hoge emotionele waarde hebben dan: godverdomme (5.92),
kut (5.71), godver (4.67), godverdorie (4.57), christus (4.51), fuck (4.50), gvd (4.25), jezus
(4.25), goddomme (4.06), verdomme nog aan toe (3.78), klote (3.73), jezusmina (3.70),
godsamme (3.66), bij god (3.55), chisteneziele (3.50), shit (3.39), verdomd (3.29) en
bullshit (3.07). Een lage waarde hebben mozesmina, mozes, nondeju, verdorie, sodeju,
potver-, getverderrie, sodehannes, sodeknetter, ach gut, verdikkie en jemig.

5.

Waar wordt het vaakst gevloekt?
Zoeken naar de frequentie waarin vloeken voorkomen en voorkwamen, zoeken ook
naar de taboewaarde van vloeken, verraadt iets van de magie en de geheimzinnigheid
van die taaltekens. Meer inlichtingen krijgen wij ook als wij ons de vraag stellen: "Waar
wordt het vaakst gevloekt?"
In een bijzondere lijst Waar vloekt men het vaakst? (vragenlijst 6) nam ik een aantal
situaties op met het verzoek aan de respondenten om opnieuw met een cijfer van 1
t/m 9 aan te geven waar naar hun mening het vaakst gevloekt wordt.
Ik ben mij ervan bewust dat ik meer en andere situaties had kunnen bedenken. Toch
meen ik dat de veertig die ik koos, ons inzicht ten aanzien van de gestelde vraag
enigszins vergroten.
Het totaal aantal respondenten bedroeg 647, waarvan 646 bruikbaar. De score los van
leeftijd, religie en geslacht ziet er aldus uit:

6.

op het voetbalveld

7.57

15.

bij een geldautomaat

4.05

in de gevangenis

7.16

16.

tijdens een feestje

4.01

in de kantine van een sportclub

6.77

17.

tijdens een popconcert

4.01

in de kleedkamer van een sportclub

6.32

18.

op kantoor

4.01

in het café

6.30

19.

op radio en televisie

op de autobaan

6.30

20. in de trein

op een politiebureau

5.87

21.

buiten op straat

5-83

22. in de huiskamer

3.77

9.

op het schoolplein

5.69

23.

3.75

10.

in de disco

5.46

24. in het ziekenhuis

11.

tijdens een demonstratie

5.25

25.

12.

op de markt

4-44

26. voor de kassa van een bioscoop

3.22

13.

in de klas

4.24

27.

3.04

4.17

28. in een taxi

7.

14. tijdens een massasprint
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in een parkeergarage

3.99
3.81

in een rijwielstalling
in het zwembad
in de supermarkt

3.79

3.30
3.29

2.91

HOOFDSTUK IV

29.

in de lift

2.67

35-

30.

in een wachtkamer

2.65

36.

in een restaurant

31-

in een hotel

2.55

37-

op het stadhuis

32-

op de slaapkamer

2-55

38.

in een bibliotheek

33-

tijdens een vergadering of gesprek

2.54

39-

op het kerkhof

34-

op de bank

2.50

40.

in de kerk

op een laboratorium

De score van 7.57 op het voetbalveld correspondeert met de observatie van anderen,
o.a. met die van sportjournalist Mart Smeets (1994: 81-82), die schrijft:
"Schelden doet geen pijn, is een oud-Hollandsch (!) gezegde en voor velen gaat dat
op. Ga een middag vlak aan de zijlijn van een voetbalwedstrijd zitten en je weet niet
wat je hoort. Doe het bij een hockeywedstrijd en je hoort een ietwat ander genre,
maar op een of andere manier gaan schelden en sportbeoefening samen; vreemd
maar waar en eigenlijk af te keuren, maar als de een in zijn daden beter is dan de
ander helpt schelden, in welke toonaard dan ook, vaak als frustratiegeleider."
In november 1996 stuurde de Bond tegen het vloeken in het kader van een campagne
tegen het verbale geweld op en rondom de voetbalvelden een actiepakket naar 4.800
voetbalclubs. Onder het motto 'een vloek mist ieder doel' wil de Bond het onsportieve
vocabulaire in het voetbal terugdringen. Zonder gebruik te hebben gemaakt van mijn
materiaal had de Bond reeds intuïtief of anderszins vastgesteld dat het voetbalveld
een plaats is waar vloeken het best gedijen.
De 33 Vlamingen die deze lijst invulden, bevestigen de uitkomst voor de top van het
klassement. Alleen scoort het vloeken in het café daar 7.39 en dat betekent plaats 2,
zodat de rangvolgorde aan de top er in Vlaanderen als volgt uitziet:

1.

op het voetbalveld

7.70

6.

op de autobaan

2.

in het café

7-39

7-

op een politiebureau
in de disco

3.

in de gevangenis

7-33

8.

4.

in de kantine van een sportclub

7.21

9-

op het schoolplein

5.

in de kleedkamer van sport club

6-73

10.

tijdens een massasprint

Wat mij in mijn overzicht vervolgens frappeert, is dat de gevangenis op de tweede
plaats staat. De intuïties die men heeft over de frequentie van vloeken daar zullen,
lijkt mij, gevoed zijn door krimi's en vooroordelen.
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Kijken wij naar verschillen tussen generaties en splitsen wij in mannen (M) en
vrouwen (V), dan leidt dat tot onderstaande gegevens:
generatie 10-25 jaar
M (93 zegslieden)

V (89 zegslieden)

1.

voetbalveld

7.85

1.

voetbalveld

7.82

2.

gevangenis

7.48

2.

gevangenis

7.65

3-

autobaan

6.97

3-

kantine sportclub

7.20

4-

kantine sportclub

4-

straat

6.96

5-

schoolplein

5-

kleedkamer

6.90

6.77
6.76

De autobaan blijkt bij de vrouwen van deze generatie minder emoties op te roepen.
Hij staat daar met 6.71 op de zevende plaats.
Het schoolplein, bij de vrouwen op de zesde plaats, heeft bij hen een score van 6.77,
hetgeen dus nog een fractie hoger is dan bij de mannen. Bij de mannen komt de
kleedkamer eerst op plaats 8 met een gemiddelde van 6.30.
generatie 26-50 jaar
M (159 zegslieden,)

V (ïyi zegslieden)

1.

voetbalveld

7.46

1.

voetbalveld

2.

gevangenis

7.05

2.

gevangenis

3-

kantine

6.78

3-

kantine

6.82

4-

kleed

6.21

4-

kamerautobaan

6.67

5-

café

6.20

5-

kleedkamer

6-53

7-73
7.61

De vrouwen van deze generatie menen dat vrouwen aanzienlijk agressiever zijn op de
autobaan dan de mannen. Hun score is 5.22 en de autobaan staat er op plaats 9. Het
café is ook bij de dames een uitlaatklep voor emoties. Bij hen staat het op plaats 6,
maar de score ligt met 6.42 nog hoger dan bij de mannen.
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get leratie 51-95 jaar
M (78 zegslieden )

V (56 zegslieden)

1.

voetbalveld

7.00

1.

voetbalveld

7.38

2.

gevangenis

6.76

2.

café

6.85

3-

kantine

6.28

3.

kantine

6.56

4-

café

gevangenis

6.48

kleedkamer

5-97
5.61

4.

5-

5.

autobaan

6.44

De autobaan staat bij de mannen op plaats 6 met 5.53, de kleedkamer bij de vrouwen,
na 'op een politiebureau' 6.11, op 7 met een score van 6.09.
In vragenlijst 14 en 15 (1997-1998) stelde ik met betrekking tot de plaats waar het meest
gevloekt werd in twee aanvullende vragenlijsten de eenvoudige vraag: "Waar vloekt
u?" Zonder enige handreiking moesten de zegslieden dus zelf iets bedenken. De
resultaten waren als volgt.

overal

762 (141X beperking)

school

141

bekenden, familie, vrienden

135

buiten, openbaar, straat

104

thuis, binnen

85

alleen

83

sport, ontspanning

62

werk

47

straat

45

verkeer

43

informeel

42

binnen

21

ontspanning

17

Curiositeitshalve vermeld ik hier nog dat een correspondent aangaf dat hij vloekte in
de kerk, en een andere zei dat hij zulks vooral deed tijdens de paring. De beperking
waarvan bij het eerste lid in de rechterkolom sprake is, is van het volgende karakter:
niet in de kerk, niet thuis, niet bij oma, niet in formele situaties, niet bij ouderen, niet
in gezelschap, niet op de werkvloer, niet bij familie, niet als er kinderen bij zijn, niet
in gezelschap, niet bij hoger geplaatsten enz.
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6.

Wie vloeken het vaakst?
Een antwoord vinden op de vraag: "Wie vloeken het vaakst?", levert met woordenboeken in de hand, verrassende uitkomsten, zoals het volgende laat zien. In die
producten komen vele fraseologische vergelijkingen voor van het type vloeken als een..
Deze vergelijkingen zijn even zo vele getuigen van hoe wij denken dat vertegenwoordigers van bepaalde (beroeps)groepen denken. In Nederlandse vergelijkingen scoren
de volgende personen zeer hoog waar het om vloeken gaat: bootwerker, communist,
dragonder 'manwijf, ketellapper 'hij die oude ketels oplapt, herstelt', ketter, Oostindiëgast, Oostindiëvaarder, en schaper 'schaapherder'. Daarnaast wordt van een vrouw
vaak gezegd dat zij vloekt als een vent. In jongere tijd is ook opgetekend vloeken als een
Tourette-patiënt. Met dit laatste wordt ongetwijfeld de door de Franse psychiater
Gilles de la Tourette in 1885 beschreven afwijking bedoeld bij patiënten die onwillekeurig tics, vloeken, scheldwoorden en vieze woorden herhalen.
Alvorens ons enquêtemateriaal weer aan het woord te laten over wie het vaakst
vloeken, sta ik eerst nog een moment stil bij wat de reeds enkele malen eerder
geciteerde Nipo-enquête daarover als uitkomsten biedt:
Het blijkt dat bijna de helft (49%) van de respondenten zegt (bijna) nooit te vloeken.
Vooral degenen die het vloeken van iemand in de omgeving heel vervelend vinden
vloeken zelf (bijna) nooit (82%). Een kwart (26%) zegt soms te vloeken en éénvijfde
(19%) af en toe. Slechts een kleine groep (6%) vloekt regelmatig, zij worden vooral
gevonden in de groep die vloeken helemaal niet vervelend vindt (43%).
Wie vloeken er relatief weinig? Dat zijn vrouwen (63%), ouderen (55-64 jaar: 66%,
65+: 83%), Nederlands Hervormden (62%), leden van een andere kerkelijke gezindte
(64%) en Gereformeerden (68%) (antwoord (bijna) nooit). Relatief vaak vloeken:
mannen (27%), jongeren (15-24 jaar: 28%, 25-34 jaar: 31%) en respondenten die niet
bij een kerk aangesloten zijn (28%) (antwoord af en toe).
Naast deze uitspraken over het eigen vloekgedrag, zijn ook antwoorden op de vraag:
"Wie vloeken volgens U het meest?" uiterst informatief.
Op een lijst met 39 hoofdzakelijk mannelijke en een andere met 39 hoofdzakelijk
vrouwelijke beroepsnamen, respectievelijk van lijst 7.1 en 7.2, liet ik met behulp van
de cijfers 1 t/m 9 aangeven welke beroepen men veronderstelde dat het meest vloeken.
Van de zegslieden stuurden 642 respectievelijk 638 hun lijst terug. De cijfers achter de
woorden geven op een negenpuntsschaal de score aan van de frequentie waarin de
genoemde beroepsgroep vloekt. Leeftijd, religie en geslacht buiten beschouwing
latend, ziet de score er bij de mannelijke beroepsnamen, gebaseerd op 640 bruikbare
vragenlijsten, als volgt uit:
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ï.

voetballer

7.24

21.

politieagent

2.

uitsmijter

7.02

22.

conciërge

4.01

3.

gedetineerde

6.95

23.

kok

3-77

4.

bouwvakker

6.67

24.

kelner

3-75

5.

jeugd

6.50

25.

zakenman

3-69

6.

militair

6.45

26.

conducteur

3.61

7.

zeeman

6.31

27.

verkoper

3-49

8.

trainer

6.22

28.

winkelbediende

3-47

9.

leerling

5.97

29.

ambtenaar

3.36

4-15

10.

discoganger

5.54

30.

leraar

3-35

11.

wielrenner

5.52

31.

verpleger

3.08

12

vuilnisman

5.48

32.

reisleider

2.94

13

arbeider

5.38

33.

secretaris

2.81

14

chauffeur

5.32

34.

minister

2.71

15

marktkoopman

5.20

35.

gids

2.58

16

tennisser

4.99

36.

laborant

2.57

17

veeboer

4.93

37.

arts

2.48

18

vakbondsleider

4.86

38.

notaris

2.27

19

moppentapper

4.65

39.

geestelijke

1-43

20.

boer

4-44

Kijken wij naar de score van 33 Vlamingen dan zien wij het volgende:

1.

voetballer

7.50

6.

uitsmijter

7.16

2.

zeeman

7-38

7.

trainer

6.81

3.

bouwvakker

7-31

8.

militair

6.71

4.

gedetineerde

7.26

9.

veeboer

6.48

5-

wielrenner

7-23

10.

chauffeur

6.39

Het totaaloverzicht van de scores van beroepsbeoefenaars bevestigt vage vermoedens.
De jongeren in Vlaanderen - men zie daarvoor de scores bij jeugd, leerling en
discoganger - zijn minder vloekerig dan in Nederland. Voorts blijken de Vlamingen
beter op de hoogte van de wielersport. Je hoeft maar één massasprint meegemaakt te
hebben om te weten hoe vloeken en verwensingen door het peloton gieren en tieren.
In Nederland staat de wielrenner eerst op plaats 12. Curieus is ook de rangorde van
de veeboer. Die blijkt in Vlaanderen heftiger te keer te gaan dan in Nederland, waar
hij niet verder reikt dan plaats 17.
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Van de 638 ingevulde vragenlijsten naar het vloekgedrag van beoefenaren van vrouwelijke beroepen ziet dat overzicht er als volgt uit:

1.

hoer

6.70

21.

boerin

3-32

2.

gedetineerde

6.64

22.

kelnerin

3-31

3-

jeugd

6.07

23.

caissière

3-24

4-

voetbalster

5-83

24.

verkoopster

3-19

56.

militair

5-77

25.

kokkin

3-17

leerlinge

5-39

26.

conductrice

3-05

78.

trainster

5.00

27.

zakenvrouw

3-03

discogangster

4.90

28.

ambtenares

2.83

9-

wielrenster

4-74

29.

lerares

2.82

10.

arbeidster

4.67

30.

verpleegster

2-73

11.

chauffeuse

4-47

31.

reisleidster

2.58

12.

marktkoopvrouw

4.40

32.

secretaresse

2.56

13-

vakbondleidster

4-35

33.

receptioniste

2-55

14-

tennister

4.24

34.

minister

2.45

15-

werkster

4.19

35.

gids

2.38

16.

moppentapster

4.08

36.

laborante

2.29

17-

serveerster

3-97

37.

arts

2.28

18.

naaister

3-53

38.

notaris

2.08

19-

politieagente

3-50

39.

dominee

1-34

20.

huisvrouw

3-38

De 33 Vlamingen zijn het niet in alle opzichten eens met het noorden van het
taalgebied. Kijk maar:

hoer

6.81

6.

jeugd

gedetineerde

6.77

trainster

5.42

voetbalster

6.13

78.

chauffeur

5-39

wielrenster

5-97

9-

discogangster

5.29

5.90

10.

arbeidster

5-23

militair

5.42

Hoe betrekkelijk deze scores zijn, blijkt wel als men bedenkt dat bij de mannelijke
persoonsnamen de jongeren in Vlaanderen (leerling, jeugd en discoganger) helemaal
niet tot de tien meest vloekende categorieën behoorden. Bij de vrouwelijke ontbreekt
alleen de leerlinge onder de eerste tien. En wat ik boven opmerkte t.a.v. de wielrenner
geldt ook voor de wielrenster.
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Kijken wij ook hier weer even naar de generaties. Eerst de mannelijke beroepen.
generatie 10-25 jaar
M (91 zegslieden)
voetballer
jeugd
bouwvakker
gedetineerde
uitsmijter

V (88 zegslieden)
jeugd
voetballer
uitsmijter
gedetineerde
leerling

7.66
7.31
7.29
7-23
7.13

7.52

7-43
7.42
7.21
6.99

De bouwvakker staat bij de vrouwen op plaats 6 met een gemiddelde van 6.88 en de
leerling bij de m a n n e n na de trainer (6.97) op plaats 7 met een score van 6.86.
generatie 26-50 jaar
M (160 zegslieden)
voetballer
gedetineerde
uitsmijter
militair
bouwvakker

V (168 zegslieden)
voetballer
uitsmijter
gedetineerde
bouwvakker
jeugd

7-14
6.95
6.72
6.66
6-34

7-32
7.16
6.94
6.74
6.53

De militair staat bij de vrouwen op plaats 6 met de score van 6.41, jeugd bij de m a n n e n
op plaats 6 met als score 6.22.
generatie 51-95 jaar
M (77 zegslieden)
voetballer
uitsmijter
gedetineerde
bouwvakker
militair

V (56 zegslieden)
6.80
6.63
6.49
6.17
6.14

uitsmijter
voetballer
bouwvakker
gedetineerde
militair
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6.87
6.65
6.40
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Grote consensus hier tussen mannen en vrouwen. En ten aanzien van de gedetineerde
blijft wat ik supra opmerkte onverlet van kracht.
En dan nu de vrouwelijke beroepsnamen:
generatie 10-25 jaar
M (89 zegslieden)

V(88 zegslieden)

1.

hoer

7.26

1.

hoer

2.

gedetineerde

6.90

2.

jeugd

3-

jeugd

6.56

3-

gedetineerde

6.98

4-

leerlinge

5.85

4-

leerlinge

6.56

5-

voetbalster

5.84

5-

voetbalster

6.42

7-31
7.29

Geen opmerkelijke verschillen in deze generatie dus in de uitspraken der geslachten.
generatie 26-50 jaar
M (160 zegslieden)
1.

hoer

V (169 zegslieden)
6.58

1.

gedetineerde

6.86
6.67
6.24

2.

gedetineerde

6.54

2.

hoer

3-

jeugd

5.82

3-

jeugd

4-

voetbalster

5.82

4-

voetbalster

5-94

5-

militair

5.78

5-

militair

5.89

In deze generatie is de leerlinge uit de topvijf verdwenen. Zij heeft haar plaats aan de
vrouwelijke militair moeten afstaan. Die leerlinge staat hier op plaats 6. Bij de mannen
met een score van 5.35, bij de vrouwen met 5.62.
generatie 51 -95 jaar
M (76 zegslieden)
1.

gedetineerde

2.

hoer

3-

voetbalster

4-

militair

5-

wielrenster

V (56 zegslieden)
5-79
5.72

1.

hoer

2.

gedetineerde

5-13
5.00

3-

militair

4-79
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4-

voetbalster

6.58
6.48
5.89
5-55

5-

jeugd

5-51

H O O F D S T U K IV

Opmerkelijke verschillen doen zich hier voor op plaats 5. De wielrenster staat bij de
vrouwen op plaats 9 met een score van 4.66 en de jeugd bij de mannen op plaats 7
met 4.56.
Al te veel waarde lijkt mij aan deze uitspraken nog niet toegekend te mogen worden.

Verwensingen
Materiaal
Tot op deze plaats hebben wij bij het uitstallen van de berekeningen uitsluitend oog
gehad voor de vloek en niet of nauwelijks voor de vervloeking en verwensing. In
hoofdstuk I definieerde ik het begrip als volgt: een verwensing c.q. vervloeking is een
in toorn uitgesproken onheilswens, die aan een wezen of zaak vernietiging of schade
toebrengen moet. In wat volgt, wil ik proberen om ook in deze categorie de hedendaagse werkelijkheid te betrappen. Dat betekent dan, dat ik zal pogen de volgende
vragen te beantwoorden:
(a) wat zijn de hoogstfrequente vervloekingen en verwensingen?
(b) wat is de gevoelswaarde van deze lexemen?
(c) wat is hun gebruikswaarde?
Voor de beantwoording van deze vragen nemen wij opnieuw onze toevlucht tot een
zestal vragenlijsten:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

lijst
lijst
lijst
lijst
lijst
lijst

10: Intuïtieve frequenties van verwensingen, verzuchtingen, uitroepen I
11: Intuïtieve frequenties van verwensingen, verzuchtingen, uitroepen II
12: Beledigend karakter van verwensingen, verzuchtingen, uitroepen I
13: Beledigend karakter van verwensingen, verzuchtingen, uitroepen II
8: Vloeken en situaties
8.1: Vloeken en situaties (Meertens-Instituut)

Met de lijsten (1) t/m (4) heb ik gepoogd de frequentie en taboewaarde van verwensingen enz. te meten. Met behulp van de lijst (5) en (6) is geprobeerd een uitspraak
over de gebruikswaarde van de verwensingen die erin voorkomen te doen.
Verwensingen en frequentie
Lijst 10: Intuïtieve frequenties van verwensingen, verzuchtingen en uitroepen van verbazing en verontwaardiging!werd door 946 respondenten beantwoord en bevat verwensingen, vervloekingen, verzuchtingen {goeie genade, maak het nou), uitroepen van
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verbazing (allemachtig; god allemachtig nog aan toe; grote goedheid; hemeltje; grote
goden; grote mozes; mozes kriebel) en verontwaardiging (type ben je nu helemaal, ben
je beduveld, ben je nou helemaal van god los). Van deze lijst zijn 945 formulieren voor
ons doel bruikbaar.
De populatie van deze vragenlijst bevat filippica's, jolige rebelsheid, veel wroeging en
treurnis ook, maar mag in geen eeuwigheid van dagen aanspraak maken op volledigheid. De wereldkennis van de samensteller, of het gebrek daaraan, is, ik herhaal dat,
verantwoordelijk voor het afvragen van juist de onderhavige taaiuitbarstingen, die
ontroerend zijn in hun onbeholpenheid. Misschien werd met deze vragen het hooggebergte in het landschap van verwensingen gekarteerd. Maar een hagel van andere
verwensingen daalde over ons neer als antwoord op de vraag: "Welke verwensingen
zijn volgens U in deze vragenlijst ten onrechte buiten beschouwing gebleven?" Die
suggesties, die vaak even venijnig en snerpend waren als de basisinventaris en die door
verschillende zegslieden minstens drie keer werden genoemd, smolt ik om tot een
nieuwe lijst met verwensingen e.d. waaruit de woede, gelatenheid, haat, afkeer en
passie temperamentvol opvlammen. Die vragenlijst, t.w. lijst 11: Intuïtieve frequenties
van verwensingen, verzuchtingen en uitroepen van verbazing en verontwaardiging 11,
leverde 510 goed ingevulde lijsten op. De frequentiegegevens van beide lijsten volgen
hieronder in één tabel. Het gaat om een totaaloverzicht waarbij afgezien wordt van
leeftijd, geloof en geslacht.
De cijfers geven de scores aan die de correspondenten uitdrukken met een getal tussen 1 (weinig frequent) en 9 (zeer frequent). Ook hier gaat het om verwensingen en
vervloekingen uit de directe omgeving van de zegslieden en niet om die welke zij zelf
het frequentst gebruiken.

1.

donder op

6.23

13-

krijg nou wat

2.

verrek

6.12

14-

loop naar de pomp

4.66

3-

barst

6.02

15-

val dood

4.64

4.88

4-

rot op

6.00

16.

stik de moord

4-63

5-

sodemieter op

5.90

17-

krijg de klere

4-57

6.

je kunt de pot op

5-57

18.

krijg het heen en weer

4.28

7-

hoepel op

5-45

19-

je kunt mijn rug op

4.25

8.

maak het nou

5-33

20.

loop naar de bliksem

4.22

9-

je kunt me wat

5.26

21.

laat naar je kijken

4.08

10.

loop naar de maan

5.25

22.

krijg de tering

3-91

11.

bekijk het even

4.92

23-

vlieg op

3-87

12.

flikker op

4.90

24.

krijg de zenuwen

3-76
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25.

je kan mij de kloten kussen

3-74

55-

krijg het apelazarus

2.42

krijg het lazarus

3-64

56.

26.

zak in je stront

2.42

27.

krijg de/het rambam

3.62

57-

zak in elkaar

2.38

28.

je kunt voor mij de boom in

3.60

58.

krijg het klaplazarus

2.30

29.

vlieg naar de maan

3-52

59-

krijg een staart

2.26

30.

ga nou gauw fietsen

3-52

60.

krijg de neten

2.22

31-

krijg de tyfus

3-48

61.

je kan voor mij aan het gas

2.18

32.

loop naar de hel

3-46

62.

lik me de naars

2.11

33-

pleur op

3-37

63.

lazer neer

2.08

34-

lik mijn reet, gat

3-37

64.

kanker op

1.92

35-

verrot

3-37

65.

loop naar de drommel

1.86

36.

sterf

3-33

66.

krijg de/het schompes

1.84

37-

fuck off

3-28

67.

verteer

1.78

38.

loop naar de sodemieteR

3-17

68.

tief(t) op

1-75

39-

donderstraal op

3.16

69.

krijg iets aan je lip

1-74

40.

krijg de schijt

3-15

70.

krijg de wip

1-74

4i-

krijg het leplazarus

3-ii

71-

krijg de kutkanker

1-73

42.

je kunt mij de bout hachelen

3-07

72.

zak door de plee

1.71

43-

loop naar de du(i)vel

3-05

73-

ga nou gauw poepen

1.71

44-

krijg de hik

2-99

74-

zak in je graf

1.69

45-

krijg de pestpokken

2.97

75-

teer(t) op

1.64

46.

krijg de pest

2-93

76.

krijg de zemelen

1.64

47-

krijg de schurft

2.88

77-

krijg de vinkentering

1.58

48.

ach, val om

2.84

78.

krijg de derdedaagse koorts

'•57

49-

krijg de pleuris

2.81

79-

krijg de aids

1-54

50.

krijg de pip

2-74

80.

ziek op

1.44

51-

krijg de kanker

2.71

81.

zak door je kruis

1-39

52.

krijg de pokken

2.70

82.

stort door je hoeven

1.25

53-

krijg het rimram

2.68

83.

krijg de muizenhuig

1.20

54-

krijg een rolberoerte

2.67

Aan het slot van dit overzicht blijft de verwarring dreigen omtrent de rijkdom van het
Nederlands aan verwensingen. Het Nederlandse lexicon van verwensingen is natuurlijk niet uitgeput met een inventaris van 83. Als de reeds genoemde vragenlijsten
Vloeken en situaties (de lijsten 8 en 8.1) iets duidelijk maken, dan is het wel de
veelkleurigheid van de verwensingen in onze moedertaal. Opvallend is ook de morele
razernij die zich daar van de individuele verwenser meester maakt. Andere kenmerken
zijn de tirannie van klank en kleur van de verwensing: de zware en volle akkoorden
enerzijds, de ritmische vaagheden anderzijds. En met oog voor mijn eigen beroepsmisvorming betrap ik mij erop, dat ik sommige verwensingen sierlijk en oog-
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strelend en andere snerpend en ongebreideld vind. Een bloemlezing: aan het gas
ermee; ach ga weg; ach vent val kapot; breek je middenvoetsbeentje; dat ze verbranden;
dattie het bekijkt; donder in je graf; hij kan wat mij betreft door de bliksem getroffen
worden; ik wou dat hij op de Mokerhei zat; ik wou dat ik je achter het behang kon plakken;
je kan naar de donder lopen; je kan van mij in bonken vallen; je kunt het me doen; je
kunt mijn viool kussen; je kunt ze kussen; krijg de fuck; krijg de herrie; laat hem
doodvallen; laat hem opmieteren; laat hem vliegen; laat hij barsten; laat ie de schijt
krijgen; laat ie in de stront vallen; laat ie kapot vallen; laat ie wat krijgen; laat ze naar de
verdoemenis lopen; lazerstraal op; loop naar de klote; loop naar de nondeju; naar de hel;
om mij mag je verzuipen in het Apeldoorns kanaal; pleur in je kankergraf; pleur naar je
moeder; sterfin de meelzak en ga gepoeierd de hel in; sterf toch af; teert henen; val in de
knoop; val in de stront; val nou toch gauw gebakken; valt in mijn kasje; vlieg maar
omhoog; zak door de bagger; zak er maar in; zak in de blubber; zak in de stront; zak in
elkaar wezenloos; zak in je graf, bokkenlul; ze moesten doodvallen; ze moesten ter plekke
een verlamming krijgen.
Vooral de verwensingen die nog niet de platgetreden weg ingeslagen zijn van het cliché
ontbreken op grote schaal in de vragenlijsten. Dat komt omdat zij pas goed en wel
verzonnen zijn of omdat zij lokaal of regionaal beperkt zijn; dat komt hoogstwaarschijnlijk ook omdat de kring die ze gebruikt elitair, literair en esoterisch is. Vele
verwensingen zijn immers het product van een enkeling dat de "ondankbare" taalgemeenschap niet heeft over willen nemen. Voorbeelden daarvan vinden wij bij Sanders
en Tempelaars (1998): krijg de broodkaartenziektel Opgetekend in 1920 in een artikel
van J. Schuitemaker in het tijdschrift Buiten. Krijg een darmscheuring! Uit: Diamantstad [1904] van Herman Heijermans. Krijg de droop in je elleboog! Uit: Menschen uit
een stil stadje [1920] van Alie Smeding. Krijg de radiohoest, dan horen ze je over de hele
wereld! Uit: Van armen en rijken [1931] van I. Querido. Krijg de stekings in je kiezen!
Uit: Diamantstad [1904] van Herman Heijermans. Krijg de gloeiende zenuwkoorts met
kaantjes! Uit: Cis de Man [1947] van Piet Bakker. Struikel in je graf. Uit: Menschenharten
[1932] van Is. Querido. Ik wens hem de Eerste Kamer en een lang leven! Uit: Uit één pen
[1886] van Justus van Maurik. Plakje neus tegen de bedstee aan! Uit: Schetsen uit de
hoofdstad [1909] van S. Abramsz.
Aan Sanders en Tempelaars (1998) ontleen ik eveneens de meeste van de volgende
voorbeelden van lokaal gebonden verwensingen: Koop toch een kop bij de Luto! De
Luto was ooit een varkensslachthuis te Groenlo. Krijg een enkele reis Meerenberg!
Meerenberg was vroeger de naam van een gekkenhuis in Santpoort. Krijg een rug zo
hoog als de Wagenbrug! De Wagenbrug was vroeger een begrip in Den Haag. Alleen
via die brug kon men de stad binnenkomen of verlaten. De Keizersgracht in, de
Kerkstraat uit! Ga naar het Haagse Bos, dan kun je lelijkerds zoeken! Loop naar De Rijp
op sloffen! De Rijp is een buurtschap in de gemeente Ferwerderadeel in Friesland. Ik
wou datje op de Kollenberg zat! De Kallenberg is een heuveltje in de buurt van Sittard.
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Sterf op de Konijnenberg! De Konijnenberg is de grens van de Brabantse zandgrond en
de Zeeuwse klei van het eiland Tholen en ligt in het West-Brabantse Halsteren.
Van deze verwensingen zijn geen frequentiegegevens bekend die gebaseerd zijn op
taaiintuïties. Wel zijn er frequenties van de verwensingen die inzetten met laat hem/hij
x; loop naar x; zak door lin x e.d.
Laten wij, nu wij ook de in de lijsten ontbrekende verwensingen een bescheiden reliëf
gegeven hebben, terugkeren naar de resultaten van onze berekeningen op basis van
de lijsten 10 en 11. In wat volgt, kan ik geen radicaal nieuw licht laten schijnen op de
zojuist uitgestalde frequenties. Maar de generaties lokken nog een enkele beschouwing uit.
Als wij naar het spel van de generaties kijken, tekenen en boetseren zij de nuances. De
cijfers achter de verwensingen, ik herhaal dat nog maar eens, geven op een negenpuntsschaal de score aan van de frequentie waarin ze gebruikt worden.
Generatie 10-25 jaar. Het aantal vragenlijsten dat gebruikt kon worden bedroeg 209.

1.
2.

3456.
78.

rot op
flikker op
donder op
fuck off
barst
bekijk het even
hoepel op
sodemieter op

7.08

9-

6.45

10.

6.32

11.

6.30

12.

6.00

13-

5-94

14-

5.88

15-

krijg nou wat
je kunt de pot op
krijg de klere
loop naar de maan
lik mijn reet, gat
krijg de tering
pleur(t) op

5.83
5.82
5-77
5-74
5-72
5.68
5.66

5-84

Generatie 26-50. Het aantal vragenlijsten dat gebruikt kon worden bedroeg 515.

1.
2.

3456.
78.

rot op
barst
donder op
verrek
sodemieter op
je kunt de pot op
je kunt me wat
hoepel op

6.17

9-

6.07

10.

6.06

11.

5-97

12.

5.78

13-

5.78

14-

5.60

15-

5-57
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bekijk het even
krijg nou wat
krijg de klere
flikker op
loop naar de maan
val dood
je kunt me rug op

5-35
5.12
4.76
4-73
4-71
4.52
4-39
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Buiten het feit dat de verwensingen van plaats verwisselen, valt op dat vier vervloekingen die karakteristiek zijn voor de jongste generatie in beide andere generaties
ontbreken in de top van het klassement. Ik noem ze nog even:fuck off, lik mijn reet/gat,
krijg de tering en pleur(t) op.
Generatie 51-95. Het aantal vragenlijsten dat gebruikt kon worden bedroeg 731.

1.
2.

3456.
78.

verrek
donder op
barst
sodemieter op
je kunt de pot op
loop naar de maan
hoepel op
rot op

6.63

9-

6.36

10.

6.24

11.

6.06

12.

5-45

13.

5.36

H-

5.42

15-

je kunt me wat
loop naar de pomp
stik de moord
flikker op
bekijk het even
loop naar de bliksem
val dood

5.10
4.90
4.88
4.68
5-54
5.58
4.41

5.24

Een publieke banbliksem als verrek, die bij de generatie 26-50 en 51-95 op respectievelijk plaats vier en één staat, heeft blijkbaar alle slagkracht verloren in de generatie
tot 25 jaar. De jongste generatie en de middengeneratie horen beide het vaakst rot op.
En zonder minutieus spitwerk kunnen wij ook vaststellen dat de oudste generatie als
enige geen verwensingen in de top van het klassement kent, die inzetten met krijg de
x. Negen verwensingen komen voor in alle drie de generaties. Uniek voor de oudste
generatie onder de eerste vijftien zijn loop naar de pomp, stik de moord en loop naar
de bliksem.
Ook als wij kijken naar de verschillen die zich bij mannen en vrouwen voordoen, dan
zijn er weinig spectaculaire afwijkingen. Dit zijn de feiten. Het aantal vragenlijsten
van de lijsten 11 en 12 (Intuïtieve frequentie van verwensingen I en II) dat voldeed aan
de selectie bedroeg bij de mannen 545 respectievelijk 324. Dat leverde de volgende
score op. Ik beperk mij opnieuw tot de eerste 15 verwensingen.
donder op
verrek
sodemieter op
barst
rot op
je kunt de pot op
loop naar de maan
hoepel op

6.22

9-

6.11

10.

5.92

11.

5.88

12.

5-83

13-

5-43

14.

5.24

15.

5.21

173

maak het nou
flikker op
je kunt me wat
val dood
stik de moord
loop naar de pomp
krijg de klere

5.11
5.01
4.91
4.81
4.72
4.61
4.56
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Bij de vrouwen noteren wij het volgende. Het aantal vragenlijsten dat in aanmerking
kwam bedroeg 400, respectievelijk 186. Dat leverde de volgende score op.

1.
2

34
56
78

barst
donder op
rot op
verrek
sodemieter op
hoepel op
je kunt me wat
je kunt de pot op

6.38

9-

6.24

10.

6.22

11.

6.13

12.

5.87

13.

5.86

14-

5.82

15.

maak het nou
bekijk het even
krijg nou wat
loop naar de maan
loop naar de pomp
stik de moord
flikker op

5.67
5.64
5-37
5.27
4-74
4-71
4.70

5.80

In de top van het klassement zien wij nauwelijks verschillen bij mannen en vrouwen.
De eerste vijf verwensingen zijn identiek, zij het dat hun volgorde wat varieert. Wat
hier wellicht enige aandacht verdient, is dat de imperatieve verwensing val dood!, die
bij de mannen op plaats 12 staat, bij de vrouwen eerst op plaats 20 opdoemt met een
frequentie van 4.40.
Voorts geldt voor beide groepen dat de imperatieve verwensingen niet alleen een hoge
frequentie hebben, maar ook heel dominant aanwezig zijn onder de eerste vijftien
verwensingen. Het type krijg x verschijnt voor het eerst op plaats 11 bij de vrouwen.
Bij de mannen komt de eerst krijg-verwensing op plaats 15: krijg de klere.
Ook de variabele 'gelovig' versus 'niet-gelovig' levert geen ander beeld op. De vragenlijsten 10 en 11 leverden 522, respectievelijk 359 respondenten op die opgaven gelovig
te zijn. Hun scores zien er aldus uit:

1.
2.

3456.
78.

verrek
donder op
barst
sodemieter op
rot op
je kunt de pot op
hoepel op
loop naar de maan

6.25

9-

6.20

10.

6.13

11.

5-83

12.

5-73

13.

5.63

14-

5-57

15.

5.50
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maak het nou
je kunt me wat
loop naar de pomp
flikker op
bekijk het even
stik de moord
krijg nou wat

5.38
5-34
4.87
4.87
4.84
4.82
4.61
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Bij de niet-gelovigen konden wij onze berekeningen baseren op de gegevens van 393
respectievelijk 136 respondenten.

rot op
donder op
sodemieter op
verrek
barst
je kunt de pot op
maak het nou
krijg nou wat

6.37

9-

6.29

10.

5.96

11.

5-93

12.

5.92

13-

5-41

14-

5.24

15-

hoepel op
bekijk het even
krijg de klere
flikker op
je kunt me wat
val dood
loop naar de maan

5.09
5.06
5.02
5.01
4.98
4.90
4.62

5.20

Wat hier opvalt, is dat loop naar de pomp bij de gelovigen op plaats 11 staat, terwijl
niet-gelovigen daarvoor plaats 21 inruimen, met een frequentie van 4.00. Bij de
niet-gelovigen staat krijg de klere op plaats 11 en bij de gelovigen op plaats 19, met een
frequentie van 4.25.
7.3.

Verwensingen en taboewaarde
En dan nu de taboewaarde (zie voor de inhoud van die term blz. 139) op basis van de
vragenlijsten 12 en 13, respectievelijk Beledigend karakter van verwensingen, verzuchtingen, uitroepen I en II. Als eindeloze variatie op een thema merk ik hier opnieuw op
dat lijst 13 gebaseerd is op verwensingen die door de correspondenten aangereikt
werden als lacunes in vragenlijst Intuïtieve frequenties van verwensingen I. De vraag
voor beide lijsten luidde: "Wilt U aangeven hoe kwetsend de woorden zijn?" Het cijfer
1 kon gebruikt worden om aan te geven dat een woord niet kwetsend was, een 9 was
gereserveerd voor zeer kwetsend. De cijfers 2 t/m 8 kon men gebruiken om nuances
op beide uitersten aan te brengen. Van lijst 12 ontving ik 239 correct ingevulde lijsten
terug, van lijst 13 een aantal van 499. Beide lijsten voegde ik samen. In totaal scoorden
738 zegslieden, los van leeftijd, geloof en geslacht de volgende gemiddelden. Ik teken
hier opnieuw aan, dat de getallen in de kolom taboewaarde op een negenpuntsschaal
de score aangeven van de taboewaarde van de verwensingen.
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Verwensing
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
il
12

13
14
15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

30
31
32
33
34
35
36
37

krijg de kanker
krijg de aids
je kan voor mij aan het gas
krijg de tering
sterf
krijg de kutkanker
krijg de tyfus
val dood
krijg de pestpokken
zak in je graf
kanker op
krijg de pokken
stik de moord
krijg de klere
lik mijn reet/ gat
je kan mij de kloten kussen
krijg de pleuris
zak in je stront
krijg de pest
lik me de naars
flikker op
krijg de schurft
loop naar de hel
sodemieter op
lazer neer
fuck off
krijg een rolberoerte
zak in elkaar
verteer
ziek op
teert op
krijg de vinkentering
verrot
rot op
loop naar de du(i)vel
loop naar de sodemieter
krijg de schijt

taboewaarde

aard van de gradatie

7.87
7-73
7-17
6.37
6.30
6.22
6.16

hoogst

6.06
5-74
5.67
5.56
5-43
5.20
5.18

hoog

5.06

4-99
4.65
4.78
4.62
4.46
4-39
4-36
4.25
4.14

hoger

4.09
4-03
4.02
4.01
4.01

3-92
3.89
3.82
3.80
3-71
3-67
3-63
3-54
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Verwensing
38.
3940.
4L
42.
43-

444546.

4748.
4950.
5152.
53-

545556.
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

taboewaarde

krijg het leplazarus
donder op
donderstraal op
ben je besodemieterd
barst
ben je nou helemaal
van god los
krijg de neten
krijg het lazarus
ben je nou helemaal
van god verlaten
loop naar de bliksem
zak door je kruis
pleur(t) op
krijg de derdedaagse koorts
krijg het klaplazarus
verrek
ben je nou helemaal
van de pot gerukt
zak door de plee
krijg de schompes
holy shit
krijg de zenuwen
krijg het apelazarus
ben je belazerd
stort door je hoeven
tieft op
je kunt de pot op
krijg iets aan je lip
godallemachtig nog aan toe
mijn god nog aan toe
in Gods naam
god betere/betert het
zijde benukt
je kunt mijn rug op
krijg de wip
ach val om
ga nou gauw poepen

aard van de gradatie

3-52
3-52
3-44
3-35
3-33

3-29
3-27

lager

3-27

3-27
3-17
3-14
3-07
3-06
3.06
3-05

3.02

2.94
2.94
2.92

laag

2.86
2.84
2.72
2.67
2.66
2.65
2.50
2.48
2.48
2.47
2.45
2-43
2.42
2.40

laagst

2.37
2-35
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Verwensing

taboewaarde

73

god zal me beware(n)

2.31

74

loop naar de maan

2.30

75

ben je beduveld

2.27

76

god vergeve/vergeef me

2.26

77

laat naar je kijken

2.22

78

hoepel op

2.21

79
8o

krijg het heen en weer

2.16

je kunt mij de bout hachelen

2.13

8i

ben je belatafeld

2.10

82

vlieg naar de maan

2.08

83

krijg een staart

2.05

84

bij god (ik zou het niet weten)

2.03

85
86

vlieg op

2.03

je kunt voor mij de boom in

2.03

87
88

loop naar de pomp

1.98

krijg het/de rimram

1.98

89

ben je nou helemaal

1-95

90

krijg de hik

1.92
1.89

91

krijg de pip

92

krijg de rambam

1.88

93

krijg de muizenhuig

1.86

94

je kunt me wat

1.84

95
96

bekijk het even

1.76

krijg de zemelen

1-75

97
98

mozes kriebel

1.70

grote mozes

1.66

99

ga nou gauw fietsen

1.64

grote goden

1.61

101

maak het nou

1.60

102

loop naar de drommel

1.58

103

goeie genade

1.51

104

allemachtig

1.48

105

grote genade

1-47

106

goeie hemel

1.46

100

107

grote goedheid

1-39

108

hemeltje

1-34

109

krijg nou wat

1-34

aard van de gradatie
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De uitroepen van verontwaardiging, zoals ben je besodemieterd? 'hoe haal je het in je
hoofd; ben je niet goed snik', ben je nou helemaal van god los? 'ben je gek geworden,
besodemieterd?', ben je nou helemaal van god verlaten?, ben je nou helemaal van depot
gerukt?, ben je belazerd?, ben je beduveld?, ben je belatafeld?, ben je nu helemaal?, bekijk
het even!, maak het nou! en het Brabantse zijde/bende ben(e)ukt!, alsmede de vloeken
die tot uitroep van schrik, verbazing e.d. geworden zijn, zoals god zal me bewaren, god
vergeef me, bij god, grote mozes, mozes kriebel, grote goden, goeie genade, allemachtig,
grote genade, goeie hemel, grote goedheid en hemeltje! heb ik op grond van hun zo-even
genoemde identiteit voorlopig elders geparkeerd. Ik beperk mij in de hieronder
volgende overzichten uitsluitend tot vervloekingen en verwensingen.
Overigens ligt de taboewaarde van al de geciteerde uitroepen tussen 3.35 (ben je
besodemieterd?) en 1.34 (hemeltje).
Onze speurtocht naar de taboewaarde van de hier uitgestalde verwensingen is bepaald
geen reis naar het stralend licht van de melkweg. Bezien wij de 82 verwensingen, dan
is de uitkomst geen verrassing. Het zijn nog verwensingen van het zuiverste soort. Je
herkent de sinistere trekken en heftige tinten van de woorden. Je voelt de gesel van de
verwensing als geheel. De verwensingen met een lagere waarde verglijden, vertonen
slijtage, zijn afgestompt tot uitroepen van vermetelheid, van ongeduld, wrevel, ergernis en verontwaardiging. Het enige dat ze bindt met de top van het klassement is de
trieste botheid van de emotie.
Ook hier weer meende ik iedere generatie haar eigen taal te moeten laten spreken. Per
generatie volgt daarom eerst het totaaloverzicht.
Generatie 10-25 jaar: 90 vragenlijsten
1.

krijg de kanker

7.26

14-

loop naar de hel

4-35

2.

krijg de aids

7-14

15-

flikker o p

4.09

3-

krijg de kutkanker

6.61

16.

krijg de klere

4.07

4-

je kan voor mij aan het gas

6.45

17-

krijg de pestpokken

3-91

5-

kanker o p

6.03

18.

krijg de schurft

3.90

6.

sterf

5.72

19-

krijg een rolberoerte

3-8i

7-

val d o o d

5-63

20.

krijg de p o k k e n

3-63

8.

zak in je graf

5-43

21.

lik mijn reet, gat

3-55

9-

krijg de tering

4.96

22.

rot op

3-49

10.

krijg de tyfus

4.88

23-

loop naar duivel/duvel

3.40

11.

stik de m o o r d

4-59

24.

sodemieter o p

3-33

12.

je kan mij de kloten kussen

4.52

25.

donder op

3.26

13-

krijg de pest

4.52

26.

verteer

3-25
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27. krijg de vinkentering

3.25

55-

vlieg op

1

28.

3-25

56.

loop naar de maan

1
1

zak in elkaar

29. zak in je stront

3-07

57-

krijg de schompes

30.

verrot

3.02

58.

krijg het heen en weer

1

31.

lik me de naars

3.00

59-

loop naar de bliksem

1

32.

lazer neer

2.96

60.

stort door je hoeven

1

33.

fuck off

2.83

61.

je kunt me wat

1

34.

barst

2.8l

62.

je kunt voor mij de boom in

1

35.

krijg de pleuris

2.80

63-

krijg iets aan je lip

1

36.

verrek

2-74

64.

loop naar de pomp

1

37.

krijg het leplazarus

2.69

65.

krijg een staart

1

38.

ziek op

2.68

66.

hoepel op

1

39. teer(t) op

2.63

67.

zak door de plee

1

40. loop naar de sodemieter

2.56

68.

krijg de pip

1

41.

2.55

69.

vlieg naar de maan

1

42. tieft op

2.52

70.

krijg het apelazarus

1

43. krijg de schijt

2.50

71-

holy shit

1

44. laat naar je kijken

2.48

72.

krijg het rimram

1

45. krijg het lazarus

2.45

73-

krijg de hik

1

46. je kunt de pot op

2.44

74-

ga nou gauw poepen

1

47. krijg de neten

2.41

75-

krijg de wip

1

48. je kunt mijn rug op

2-33

76.

je kunt mij de bout hachelen

1.

49. krijg het klaplazarus

2.18

50. krijg de derdedaagse koorts

2.14

77- ga nou gauw fietsen
78. krijg de rambam

pleur(t) op

1
1

51.

donderstraal op

2.14

79-

krijg de muizenhuig

1

52.

ach, val om

2.07

80.

krijg nou wat

1

53.

zak door je kruis

2.04

81.

loop naar de drommel

1.

54. krijg de zenuwen

2.04

82.

krijg de zemelen

1

Generatie 26-50 jaar: 250 vragenlijsten

1.

krijg de kanker

7-97

9-

val dood

5-91

2.

krijg de aids

7-79

10.

krijg de pokken

5-71

3-

je kan voor mij aan het gas

7.28

11.

kanker op

5-47

4-

krijg de tering

6.61

12.

krijg de klere

5-30

5-

krijg de tyfus

6.36

13-

zak in je graf

5.09

6.

sterf

6.21

14-

stik de moord

4.98

7-

krijg de pestpokken

6.07

15.

lik mijn reet/gat

4-93

8.

krijg de kutkanker

5-97

16.

krijg de pleuris

4.50
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17-

je kan mij de kloten kussen

4.46

50.

tieft op

2.71

18.

lik me de naars

4.40

51-

zak door je kruis

2.69

19-

lazer neer

4-39

52.

holy shit

2.66

20.

zak in je stront

4-34

53-

krijg het apelazarus

2.51

21.

sodemieter op

4.10

54-

krijg de derdedaagse koorts

2.44

22.

fuckoff

4.09

55-

krijg de zenuwen

2.42

23-

loop naar de hel

4.06

56.

stort door je hoeven

2.40

24.

flikker op

4.05

57-

je kunt de pot op

2.36

25.

verteer

3-97

58.

je kunt mijn rug op

2.30

26.

verrot

3-78

59-

krijg iets aan je lip

2.30

27-

krijg de schurft

3-75

60.

hoepel op

2.26

28.

teer(t) op

3-74

61.

loop naar de maan

2.25

29.

ziek op

3-74

62.

krijg de wip

2.21

30.

krijg de pest

3-73

63-

ach, val om

2.21

31-

zak in elkaar

3.60

64-

laat naar je kijken

2.16

32.

rot op

3.56

65.

krijg het heen en weer

1-93

33-

loop naar de duivel, duvel

3-51

66.

je kunt voor mij de boom in

1.92

34-

loop naar de sodemieter

3-48

67.

je kunt mij de bout hachelen

1.87

35-

donder op

3-47

68.

krijg de rambam

1.85

36.

donderstraal op

3-37

69.

ga nou gauw poepen

1.83

37-

krijg een rolberoerte

3-31

70.

vlieg naar de maan

1.81

38.

krijg de neten

3-14

71-

loop naar de pomp

1-79

39-

pleur op

3-13

72.

krijg een staart

1.78

40.

krijg de vinkentering

3.12

73-

je kunt me wat

1-77

41-

krijg de schijt

3.09

74-

vlieg op

1-73

42.

krijg het lazarus

2.99

75-

krijg het rimram

1.72

43-

krijg het leplazarus

2.94

76.

krijg de zemelen

1.67

44-

loop naar de bliksem

2.94

77-

krijg de hik

1.66

45-

barst

2.91

78.

krijg de muizenhuig

1.64

46.

krijg het klaplazarus

2.86

79-

krijg de pip

1-57

47-

verrek

2.77

80.

loop naar de drommel

1-57

48.

zak door de plee

2.72

81.

ga nou gauw fietsen

1.49

49-

krijg de/het schompes

2.72

82.

krijg nou wat

1.19

Generatie 51-95 jaar: 598 vragenlijsten
1.

krijg de kanker

8.23

4.

krijg de tering

7.17

2.

krijg de aids

8.14

5.

sterf

7.00

3.

je kan voor mij aan het gas

7.61

6.

krijg de tyfus

6.92
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7-

val dood

6.91

45-

zak door je kruis

3-59

8.

krijg de pestpokken

6.81

46.

krijg de derdedaagse koorts

3-52

9-

krijg de pokken

6.52

47-

holy shit

3-48

10.

krijg de kutkanker

6.29

48.

krijg de neten

3.48

H.

stik de moord

6.13

49-

loop naar de bliksem

3-42

12.

zak in je graf

6.05

50.

zak door de plee

3-33

13-

krijg de klere

5-97

51-

krijg het apelazarus

3-24

14-

kanker op

5-53

52.

krijg de/het schompes

3-24

15-

je kan mij de kloten kussen

5-30

53-

krijg de zenuwen

3.18

16.

lik mijn reet/gat

5-30

54-

pleur(t) op

3-13

17-

flikker op

5.27

55-

stort door je hoeven

3-04

18.

krijg de pleuris

5-17

56.

ga nou gauw poepen

2.81

19-

krijg de pest

5.06

57-

krijg iets aan je lip

2.80

20.

zak in je stront

5.04

58.

je kunt de pot op

2.79

21.

sodemieter op

4.92

59-

tieft op

2.66

22.

loop naar de sodemieter

4.84

60.

krijg de wip

2.65

23-

verteer

4-79

61.

ach, val om

2.49

24.

krijg de schurft

4.70

62.

je kunt mijn rug op

2.48

25.

lik me de naars

4.67

63-

loop naar de maan

2.36

26.

lazer neer

4.58

64.

je kunt mij de bout hachelen

2.32

27.

verrot

4-57

65.

krijg het heen en weer

2.32

28.

loop naar de hel

4.50

66.

vlieg naar de maan

2.27

29.

krijg een rolberoerte

4.41

67.

hoepel op

2.25

30.

krijg de vinkentering

4-37

68.

krijg een staart

2.24

31-

zak in elkaar

4-32

69.

laat naar je kijken

2.22

32.

ziek op

4.28

70.

krijg de rimram

2.20

33-

krijg het klaplazerus

4.26

71-

vlieg op

2.19

34-

krijg het lazarus

4.25

72.

je kunt voor mij de boom in

2.14

35-

teer(t) op

4.24

73-

krijg de muizenhuig

2.13

36.

fuck off

4.22

74-

loop naar de pomp

2.10

37-

rot op

4.21

75-

krijg de pip

2.09

38.

loop naar de du(i)vel

4.21

76.

krijg de hik

2.05

39-

krijg het leplazarus

3-96

77-

krijg de rambam

2.05

40.

krijg het schijt

3-90

78.

loop naar de drommel

1.94

41-

verrek

3.86

79-

krijg de zemelen

1.90

42.

donder op

3-86

80.

je kunt me wat

1.90

43-

barst

3.84

81.

ga nou gauw fietsen

1-77

44-

donderstraal op

3-64

82.

krijg nou wat

1.68
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De eerste indruk die wij krijgen als wij de berekeningen per generatie op de korrel
nemen, maakt pijnlijk duidelijk dat er eerder sprake is van het motief van de
lappendeken, dan van een gestructureerde inventaris die zijn geheimen laat analyseren. Als ik mij beperk tot de vervloekingen met de hoogste taboewaarde en klassementsverschillen van vijf of meer plaatsen beschouw als eenvoudige fluctuaties, dan
springen de volgende zaken in het oog:
(1) krijg de kutkanker in de jongste generatie op plaats 3, verschijnt in de tussengeneratie op plaats 8 en in de oudste generatie op plaats 10. Ook de imperatieve
verwensing kanker op wordt door de jongste generatie als ernstiger ervaren (want
op plaats 5) dan door de beide andere, die haar noteren op plaats 11 respectievelijk
14(2) Nog al wat verwensingen van het type krijg de x scoren in de jongste generatie
lager dan in de tussengeneratie en de oudste. Zo verschijnen krijg de tering, krijg
de tyfus, krijg de pestpokken en krijg de pokken bij de jongste op de plaatsen 9,10,
17 en 20, terwijl de middengeneratie ze presenteert op de plaatsen 4,5,7 en 10. De
oudste generatie sluit met de rangschikking 4, 6, 8 en 9 zeer dicht aan bij de
middengeneratie.
(3) Het omgekeerde van wat onder (2) beschreven is, komt ook voor. Zo verschijnen
krijg de pest, loop naar de hel, flikker op, krijg de schurft en krijg een rolberoerte bij

de jongste generatie op de plaatsen 13,14,15,18 en 19. De middengeneratie ruimt
er de plaatsen 30, 23, 24, 27 en 37 voor in, terwijl de oudste de volgende klassering
kent: 19, 28,17, 24 en 29.
Een onderscheid tussen mannen en vrouwen bestaat er nauwelijks, zoals de volgende
tabel laat zien.
verwensing

mannen 404 lijsten
plaats

krijg de kanker
krijg de aids
je kan voor mij aan het gas
krijg de tering
sterf
krijg de tyfus
val dood
krijg de kutkanker
krijg de pestpokken
zak in je graf

taboewaarde

1

7.85

2

3

7-49
6.90

4

6.27

5
6

6.15

7
8

5.80

9

5.58

10

5-34

5.98
5.69
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krijg de pokken

n

krijg de klere

12

5-23

kanker op

13

5.07

stik de moord

14

4-93

lik mijn reet

15
16

4-75

je kan mij de kloten kussen

verwensing

vrouwen 333 lijsten

5.24

4-74

plaats

taboewaarde

krijg de kanker

1

7.88

krijg de aids

2

7.85

je kan voor mij aan het gas

3

krijg de tering

7-31
6.41

sterf

5
6

krijg de tyfus

7

6.37
6.24

val dood

9

6.19

krijg de kutkanker

4

6.97

krijg de pestpokken

11

5.81
6.14

zak in je graf

10

krijg de pokken

13

5-51

krijg de klere
kanker op

17
8

5-13
6.24

stik de moord

15

5-32

lik mijn reet

12

5.60

je kan mij de kloten kussen

M

5-49

In de top van het klassement zijn er in feite slechts drie plaatsen die een markering
behoeven. Vrouwen plaatsen krijg de kutkanker en kanker op hoger op de taboeschaal
dan mannen. Voor vrouwen is krijg de klere een verwensing die lager staat dan bij
mannen.
Bestuderen wij de taboewaarde van de verwensingen op basis van de variabele gelovig
versus niet-gelovig, dan blijkt dat de eerste vijftien in beide groepen gelijk zijn, zij het
dat zij stuivertje wisselen.
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verwensing

gelovig 444 lijsten
plaats

taboewaarde

krijg de kanker
krijg de aids
je kan voor mij aan het gas
sterf
val dood
krijg de tering
krijg de tyfus
krijg de kutkanker
stik de moord
krijg de pestpokken
zak in je graf
krijg de pokken
kanker op
krijg de klere
lik mijn reet/ gat

1

8.22

2

8.13

3

7.26

4

7-03

5

6.84

6

6.59

Verwensing

niet-gelovig 265 lijsten

7

6.34

8

6.25

9

6.03

10

5-89

11

5.76

12

5.67

13

5-52

14

5-3»

15

5-23

plaats
krijg de kanker
krijg de aids
je kan voor mij aan het gas
sterf
val dood
krijg de tering
krijg de tyfus
krijg de kutkanker
stik de moord
krijg de pestpokken
zak in je graf
krijg de pokken
kanker op
krijg de klere
lik mijn reet/gat

taboewaarde

1

7-63

2

7.42

3

7.11

7

5-77

9

5-52

4

6.17

6

6.01

5

6.04

14

4.65

8

5.58

11

5-35

12

5-23

10

5-47

13

5.11

15

4.60
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7.4.

Verwensingen en gebruikswaarde
De vragenlijsten 8 en 8.1, die diverse situaties schetsten en de zegslieden vragen spontaan de woorden te noteren die zij gebruiken als zij zich in de geschetste situatie
bevinden, vormen een solide breekijzer dat ons toegang verschaft tot de schatkamer
waarin de geheimen van de verwensingen liggen opgeslagen.
De hier bedoelde situaties staan beschreven in paragraaf 4.4 (blz. 151 e.v.). Op grond
daarvan wordt o.a. het volgende voor de top van het klassement verduidelijkt:
(1) In geval van een heftige, plotselinge pijn wordt geen verwensing, maar een vloek
gebruikt, die het karakter heeft van een uitroep.
(2) In geval van schrik, paniek, verontwaardiging of ongeloof wordt geen verwensing,
maar een vloek gebruikt, die eveneens het karakter heeft van een uitroep.
(3) In geval er sprake is van afkeer van iets, van walging e.d., worden hoofdzakelijk
bastaardvloeken en geen verwensingen gebruikt. Gaat het om afkeer, weerzin,
walging e.d. van een persoon, dan gebruikt men bij voorkeur verwensingen.
(4) In geval van ontevredenheid met zichzelf, van frustratie ook, gebruiken wij
hoofdzakelijk eufemistische vloeken en geen verwensingen.
(5) In geval van schrik, ontzetting, verbijstering e.d. wordt de toon gezet door vloeken
en scheldwoorden en nauwelijks door verwensingen.
(6) In geval van boosheid, woede e.d. gebruiken wij vloeken en geen verwensingen.
(7) In geval van groot gevaar gebruiken wij de vloek als negatief gebed. Verwensingen
zijn hier uniek.
(8) In geval van gekrenktheid, ergernis, verontwaardiging, ingehouden woede, tegenslag, alle veroorzaakt door een persoon of zaak die door de vloeker gezien
wordt als de oorzaak van of aanleiding tot diens gekrenktheid, ongeluk enz.,
gebruikt men verwensingen. D.w.z., men uit zijn misnoegen, ontevredenheid of
afkeer in krachtige bewoordingen, meestal imperatieven. Sterker nog, men wenst
dat iemand getroffen wordt door gebreken, ziektes, ongemakken en onheil. Naast
verwensingen komen in de onderhavige situaties verhoudingsgewijs ook veel
scheldwoorden voor.

8.

Verdergaande verruwing
In diverse publicaties hebben Van den Toorn en ik gewezen op de informalisering
van het Nederlands sedert de jaren zeventig. Opzettelijk onverhullende ruwe woorden
worden gebruikt, en zij worden de laatste decennia ook gedrukt. Vooral op het gebied
van de seksualia is men eraan gewend geraakt de dingen bij de naam te noemen. In
het Nederlands kan men kiezen voor een medische term vagina, penis of voor een
verouderd boekenwoord schede, roede of voor een onbeschaafd geachte term kut, lul.
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Veel taalgebruikers kiezen voor de laatste mogelijkheid. Typerend daarvoor is dat wij
op deze weg al zover gevorderd zijn dat het begrip 'schuttingwoord' zijn zin verloren
heeft: op schuttingen en muren worden vrijwel geen woorden meer geschreven die
betrekking hebben op seksuele zaken, maar politieke leuzen of namen van popgroepen (Vgl. o.a. Van Sterkenburg en Van den Toorn 1997).
Wat wij in het voorafgaande zagen, was dat verwensingen waarin nieuwe gevreesde
ziektes als kanker en aids voorkomen een hoge taboewaarde hebben. Het gebruiken
van vreselijke ziektes is van alle tijden, zo lijkt het althans in Nederland. Met een
nieuwe vorm van verdergaande informalisering of verruwing heeft dat niets te maken.
Als ik het over verdergaande verruwing heb, dan bedoel ik een antwoord als het
volgende, dat mij door een zeventienjarige scholier werd toegezonden: Krijg de tyfus,
tering joden// Ik zal jullie allemaal doden// Kom maar hier en lik me ballen// Ik zal me
piemel door de reetspleet knallen// Kom maar hier prof. Sterkenburg// Vuile hoerenjong
ik maak je dood, ik weetje te vinden, ik verkracht je vrouw, ik trapje kinderen in elkaar.
Groetjes Saddam.
Die vergroving zie ik in elk geval ook in verwensingen van het type stik in de stront
van god!; sterf staande met open smoel!; jij moet als lul onder een paard gaan hangen!;
krijg reetschilfers!; krijg de tering in je kut!; verrot maar metje verneukte biggenkop!; krijg
de reetscheetvereelting!; krijg de holstrontverklontering! en in vloeken van het type
gadver de kankerpus!; gadver de reutellong met slijmstukken!; gadver de scrotumpuist
met schimmelsmeer en schurftgeur nog aan toe!; gadver de reetspleetharen nog aan toe!
enz. Deze laatste vloeken plukte ik allemaal van het Internet. De naam van de
desbetreffende website luidt: (http://www.doornroosje.nl/marcel/bffWrop/vloeken.html).
Een verklaring voor die toenemende verruwing is moeilijk binnen het taalsysteem zelf
te vinden. Ik wijk daarom uit naar de psychologie. Veel jongeren voelen zich door de
hedendaagse maatschappij beroofd van hun waardigheid, prestige, zelfrespect en
trots. Dat komt volgens een van mijn zegslieden door de enorme kloof die er is in
inkomen tussen de top en de basis van de maatschappelijke ladder. Die basis heeft
vaak geen vaste baan en dus geen vast inkomen. Het is die maatschappelijke hiërarchie, die gevoelens van minderwaardigheid, vernedering en schaamte veroorzaakt.
En juist schaamte en vernedering geven sterke prikkels tot verbaal geweld. Door dat
verbale geweld probeert de jeugd haar verlegenheid, onhandigheid, hulpeloosheid,
haar in eigen ogen infantiele gedrag bij het aangaan van relaties - allemaal zaken die
schaamte veroorzaken - te transformeren in het tegenovergestelde daarvan. In trots
en respect dus. Verbaal geweld betekent voor de jongeren macht en een soort
compensatie voor hun monotone en uitzichtloze bestaan in een gemarginaliseerd
milieu (Gilligan 1997).
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9.

Culturele verschillen
In het voorafgaande is terloops opgemerkt dat de ontkerstening er de oorzaak van is
dat God en de blasfemie op hun retour zijn. Dat geldt voor Nederland, maar de kracht
van het taboe dat rust op Gods heilige naam en op mensen en zaken die nauw met
Hem verbonden zijn, varieert enorm in Europa. Ik wil dat nu met een paar voorbeelden toelichten en baseer mij daarbij vooral op Kiener (1983), Montagu (1967) en
Burgen (1996).
Waar God is, is ook de duivel, en hoe verder noordwaarts men gaat in Europa hoe
meer vloeken met duivel en hoe minder verwijzingen naar Christus of de maagd Maria
men tegenkomt. In Duitsland en Scandinavië wordt de duivel minstens zo vaak
aangeroepen als God of Christus. In Boven-Beieren, Neder-Beieren en de Boven-Pfalz
worden hoofdzakelijk religieuze vloeken gebruikt met Sakrament, Kruzifix en Kreuz.
Donnerwetter is daar weinig frequent (Kiener 1983: 257). In het katholieke zuiden van
Europa gebruiken mensen voortdurend godslasteringen die Christus en de maagd
Maria betreffen en zelden de duivel. Italië is tevens bekend om zijn godslasteringen,
heiligenvloeken en minachtingsformules jegens de moeder: christo morte!; christo
nudol; sangue de diol; dio prête!; bestia dio!; sacramento; dio porco; dio cane; porca
madonna; madonna putana!; puttana eva; crepa! en sciopa per bacio!
Een uitzondering op deze regel vormen de Grieken, die vaak zeggen sto thiaolo! 'loop
naar de duivel'. Maar nog vaker gebruiken zij Yamo to Christo sou 'neuk die Christus
van je' of Yamo tin panayia sou! 'neuk de moeder van je god', en daarmee bevestigen
zij diezelfde regel.
Fransen vloeken het meest met merde. De sacrale vloek is niet helemaal verdwenen:
pardie (uit par Dieu), ma joy (uitje m'en fous); morbleu (uit mort Dieu); corbleu (uit
corps Dieu 'bij het lichaam van Christus'); sacrebleu (uit sacré nom de Dieu); ventrebleu
(uit ventre Dieu 'lichaam van Christus'). In het hedendaags Frans komen veel scatologische en obscene vloeken voor. Vele daarvan zijn zelfs mengproducten: bon dieu
de garce; bon dieu de putain de garce; bon dieu merde; bon dieu de bordel; bordel à cul
enz.
Ook Spanje vloekt zeer religieus. Talrijk zijn de variaties op me cago en dios 'ik schijt
op God'. !me cago en los veinticuatro cojones de los apóstoles de jesüs 'ik schijt op de
vierentwintig ballen van Christus' apostelen'. Ook vloekt men er met formules die de
moeder ontheiligen, zoals in me cago en lèche de tu madré 'ik schijt in de melk van je
moeder' of chinga tu madré 'fuck je moeder'. Zelfs wordt er gevloekt met heilige
hosties: ostias sagradas! en met de spijkers van Christus aan het kruis: por los clawosde
christo! De Catalanen leggen een godslasterlijke voorliefde aan de dag voor schijten
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op het sacrosancte en lijken hun vloeken te tekenen met plakkaatverf, zoals in ik schijt
op het hart van God of de heilige hostie.
In Portugal verschilt het vloeken niet of nauwelijks van dat in Spanje. Veel gebruikt
worden vloeken als desgracado 'verdomd'; vai pro inferne 'loop naar de hel'; vai pro
diabo que te inferne 'loop naar de duivel die je zal dragen'. Bovendien is op alle hoeken
en pleinen merda te horen.
De Duitsers gebruiken Scher dich zum Teufell ofPfui Teufell De Engelsen volstaan met
go to hell! De Denen kennen als uitroep Av far fanden! 'de duivel' ofAv far satan! Wij
gebruiken wat duivel!, de duivel hale mij!, loop voor de duivel! en natuurlijk duivels! En
voorts een groot aantal substituutvloeken voor duivel, zoals boze, derde maat, droelie,
droes, droeskop, drommel, drommelskop, drumpel, duiker, duin, duivekater, duiventer,
duizend, Heintjeman, Heintje Pik, Joost, lopen, nikker, pestilentie, pikken, pokken,
popelsie en hoe kan het ook anders vijand.
Volgens Montagu (1967) vloekte men in Engeland vóór de Reformatie net als bij ons
met alle denkbare heilige personen en zaken. Ik geef een aantal voorbeelden: by God's
blessed angel; by God's limbs; by God's foot; by the holy sacrament; by the Holy Ghost.
Die vloeken verschoten ook snel van kleur, met als gevolg een regiment van bastaardvloeken: gad, gash 'God' en deuce 'duivel'. Uit de tijd van Elisabeth dateren zounds
'Gods wonden'; odsbodskin 'Gods lichaam'. Uitroepen als (by) gad en (by) gosh
verhullen zich tot dear me; bless me; good gracious! en my goodness. God be with thou
wordt tot goodbye. Het frequentst is bloody 'verdomd'. Oorspronkelijk kan het ook
een eufemisme geweest zijn van blessed. Andere eufemismen voor bloody zijn blinking,
bally, blurry en blistering. Van vóór de Reformatie dateert ook damn, dat als vloek en
versterker gebruikt wordt en in allerlei verbindingen voorkomt: goddam; damn it;
damned asshole; goddam horseshit; goddam motherfucker. Naast damn worden ook
gebruikt god rot your soul; curse you; blast you; go to hell; blind me enz. Dat laatste kent
als eufemismen blimey; gore blimey; core blimey. Jezus wordt vervangen door gee! en
by jingo. Als obscene vloeken gebruikt men fuck, cunt, cock, arse, shit, piss en fart. De
onbetwiste kampioen van dit groepje is natuurlijk fuck, dat ook vaak in uitgebreider
vorm wordt gebruikt: fucken bullshit; fucken cocksucker; you fucken tramp; crazy
motherfucker; fucken shiteater enz. Heden ten dage gebruikt men niet zoveel vloeken
met Christus of Jezus. Ik noem for christ's sake!, christ allmighty!, sweet Jesus! en het
Amerikaanse Jesus holy christ! De hoogstfrequente Amerikaanse vloeken zijn overigens damn, hell, jesus, fuck, shit, bastard en god.
Er zijn nog andere culturele verschillen. In Vlaanderen stapelt men vloeken op elkaar
om een beter effect te krijgen. Ik noem slechts een voorbeeld: godverdegodverdenakendegodnondeju. Daar gebruikt men ook aanzienlijk meer verwensingen met uitwerpselen. Naast kak, shit en merde komen daar voor: loop schijten met uw gat naar
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de wind; schijt in de assen; ga kakken; schijt omhoog; ik schijt u vierkant uit; schijt in uw
hand en maak hollen; eet kraakporselein, dan schijt ge scherven; ik schijt u een worst met
een pin; vreet uw haar op en schijt kalotten; schijt in de melk en eet de brokken zelf; ik
kan kakken en pissen en ui gemakkelijk missen; lik wat bescheten is, dan zult ge weten
wat stront is; schijt in uw broek, het zullen vogeljongen zijn; hij mag van mij gerust het
zwart schijt krijgen. Al deze polylexematische verwensingen heb ik geen enkele keer
in Nederland aangetroffen.
In Noord-Europa kijkt men op als men een zuidelijke katholiek hoort zeggen: Ime
cago en los veinticuatro cojones de los apóstoles de Jesüs 'ik schijt op de vierentwintig
ballen van Christus' apostelen' of Madonna de hoer. Het laatste in het Italiaans
Madonna puttana! In de landen rond de Middellandse Zee vloekt en verwenst men
bij voorkeur met de eer en het vreemdgaan van de vrouw. In het Spaans zegt men
bijvoorbeeld: chinge a su madré 'ga je moeder neuken'.
Om te vervloeken gebruiken Russen moederlasteringen. Voorbeelden zijn job tuoju
mat 'neuk je moeder' en kjebeni materi 'ga naar je geneukte moeder'. Er zijn weinig
godslasteringen, want de Rus is gelovig en heeft eerbied voor de naam van God. Wel
komen voor verwensingen van het type idi k tsjertu 'loop naar de duivel' en tsjortvosmi
'de duivel haie je'.
De joden losten het probleem van de godslastering op door de godheid onnoembaar
te maken en door haar alleen door YHVH voor te stellen, dat weergegeven wordt door
Yahweh of Jehova en dat ruwweg betekent 'Ik ben die ben'. Het woord is niet uit te
spreken en heeft geleid tot de Hebreeuwse plaatsvervanger adonai 'mijn Heer'. In het
Jiddisch bestaat een poëtische vloekcultuur van het type: "jij moet voor de wereld te
goed zijn en niet goed genoeg voor je vrouw", en "men moet je alle tanden breken,
één moet men je er laten, opdat hij pijn doet."
Godslastering en obsceen vloeken komen bij de moslims nauwelijks voor. Wel
vervloeken en verwensen zij. De islam verbiedt het vloeken voorzover daarbij de naam
van Allah in het spel is. Daarom wordt de naam van God door de Arabieren als het
ware anoniem gebruikt en in de derde persoon; als 'hij' dus. Een veelvoorkomende
vloek is Jehriq abûkl 'hij moge je vader branden'. Ook obscene vloeken zijn de
Arabieren niet vreemd, bijvoorbeeld Allah jenik 'moge Allah je neuken'. In gebieden
met strenggelovige moslims wordt Allah niet genoemd.
Voor christenen is de weerstand om God bij zijn naam te noemen opgekomen tijdens
de Reformatie, toen eufemismen als sakkerbleu begonnen te verschijnen. Het was
lange tijd een gewoonte geweest om te zweren bij de darmen en dépens van God.
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In bijna heel Europa begon blasfemie haar kracht te verliezen tijdens de laatste helft
van de 19de eeuw, toen de autoriteit van de Kerk wakker geschud werd door het
liberalisme en de opkomst van de wetenschap. Vrijheid betekende dat men het recht
had om niet religieus te zijn. De wetenschap stelde de waarheid van de bijbel ter
discussie.
De Vlamingen hebben hun voorliefde voor fecaliën in verwensingen gemeen met de
Duitsers, en Beieren in het bijzonder, die een grotere voorkeur hebben voor alles wat
met scatologie of met toilethumor te maken heeft. Van dat laatste geeft Burgen (1996)
een fraai, maar onbeholpen voorbeeld. Een Amerikaan, een Japanner en een Beier
drinken na afloop van een conferentie over communicatie samen nog een glas bier.
De telefoon gaat. De Amerikaan drukt op een knopje op zijn horloge en voert daar
een kort gesprek mee. Wanneer hij het verbaasde gezicht van de Beier ziet, legt hij uit
dat zijn horloge een miniatuursatelliettelefoon is. Enkele ogenblikken later gaat er een
andere onzichtbare telefoon over en de Japanner begint te praten. Blijkbaar tegen
zichzelf. Aan het einde van zijn gesprek zegt hij tegen zijn kroeggenoten dat hij een
ingebouwd communicatiecentrum in zijn tand heeft. De Beier, niet uit het veld
geslagen staat, op en laat een harde wind en verontschuldigt zich met de woorden:
"Excuseert u mij heren, ik voel dat er een fax aankomt."
Het Duitse Scheisse wordt door Duitsers net zo vaak gebruikt als fuck door de Engelsen.
Het Duitse Arsloch is een zware belediging, die slechts onder vrienden gebruikt kan
worden. In 1983 werd Joschka Fischer, destijds leider van de Groenen in het parlement,
uit de Bondsdag gegooid, toen hij tot de president zei: "Mijnheer de voorzitter, u bent
een Arsloch."
De constatering dat de Nederlanders minder scatologisch gericht zijn in hun vervloekingen mag overigens niet tot de conclusie leiden dat drek in onze mopjes geen rol
van enige betekenis speelt. Het volgende voorbeeld ontkracht die conclusie in elk
geval.
Een kikker beklaagt zich bij een koe over zijn extreme kou en zijn zoektocht naar
warmte. De begripvolle koe biedt de kikker zijn rug aan, maar als deze voor de kikker
te hoog blijkt, heeft hij niet meer aan te bieden dan een pas gebakken vlaai. Ten einde
raad kiest de kikker voor die laatste oplossing. De warmte doet hem kwaken van genot.
En wat gebeurt er? Er komt een reiger aan, en hap, weg is de kikker. Wat is de moraal
van deze anekdote? Simpel. Het zijn niet altijd je vijanden die je in de stront duwen,
hou je gedeisd als je in de stront zit en het zijn niet altijd je vrienden die je er uithalen.
Terug naar de les. De Fransen gebruiken het werkwoord chier 'schijten' bij voortduring om naar iets vervelends te verwijzen. Hun favoriete expletief blijft evenwel merde.
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Ik heb mij laten vertellen, maar hiermee dwaal ik wel erg ver af van de ons omringende
taalgebieden, dat Arabieren als zij iemand vervloeken dat doen met de schaamlippen
van een kameel of van hun moeder. Een correspondent maakte mij attent op de
volgende verwensing: Ik hoop dat Alla's genade voor jou net zo groot is als de schaamlippen van je moeder!
Nederlanders zijn uniek in hun verwensingen waar het het gebruik van ziektes betreft.
Op dood en ziekte berust in alle culturen een aanzienlijk taboe. Zo'n groot taboe zelfs,
dat men dat over het algemeen niet durft te doorbreken. Bij ons durft men dat wel,
zonder dat dat overigens wil zeggen dat dergelijke verwensingen hun taboewaarde
daardoor verliezen. Ik zal dat aanstonds laten zien. Betekent dat nu dat de verklaring
voor het unieke gebruik van ziekteverwensingen door onze taalgemeenschap toegeschreven moet worden aan een nog hogere taboewaarde van ziektes in andere
taalgemeenschappen? Ik heb daarover mijn aarzelingen. Die twijfels worden gevoed
door het volgende.
Een Nederlander uit zijn emoties van nature in een veilige omgeving. Hij is spaarzaam
met die emoties. Zo spaarzaam zelfs, dat men dat een kenmerk van zijn identiteit
noemt (Van der Horst 1996: 213). Des te opmerkelijker dan toch dat er buiten
Nederland nergens zoveel gebruik gemaakt wordt van verwensingen met ziektebenamingen om iemand duidelijk te maken dat men hem zat is, van hem kotst, hem
minacht of veracht, het schurft aan hem heeft enz.
Er moet een andere oorzaak zijn waarom bij de Nederlander als hij zijn emoties toont,
terstond alle stoppen doorslaan. In hoofdstuk 1 betoogde ik dat wat taboe is in onze
cultuur het intimidatie-, bluf- en choqueringsgehalte van de verwensing bepaalt. In
onze cultuur is gezondheid het hoogste goed. Vraag aan mensen wat zij in het leven
het belangrijkste vinden, dan blijkt dat in negen van de tien gevallen gezondheid te
zijn. Gezondheid is heilig. Daar mag niet mee gespot worden. Op het gebied van ziekte
en gezondheid is de Nederlander bovendien een doemdenker. Velen herkennen in
elke kwaal die hun overkomt een gesel Gods, en als men agnost is, vermoedt men in
elk lichamelijk ongemak een dodelijke ziekte. De Nederlander is per definitie een
hypochonder. Niet voor niets kennen wij het sofisme "een mens lijdt het meest aan
het lijden dat hij vreest." Als hij dan wil bluffen, intimideren of zichzelf ontladen dan
is alleen doorbreking van het allerongenaakbaarste taboe voor hem goed genoeg.
Daarom kiest hij voor ziekteverwensingen.
Wat die ziekteverwensingen betreft, is er overigens een groot verschil tussen het
noorden en het zuiden van ons taalgebied. De jonge generatie Vlamingen gebruikt
natuurlijk ziekteverwensingen, maar dat zijn dan vooral krijg de tering; krijg de tyfus.
Veel van de verwensingen die in ons lexicon zijn opgenomen, blijven tot het noorden
van het taalgebied beperkt.
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Duidelijk is hier dat ziektes en dood niets van hun taboewaarde verloren hebben.
Tevens zien wij dat een aantal ziektes die uitgestorven zijn en die eigenlijk niemand
meer kent, nog steeds als vervloeking gevoeld worden. Bijvoorbeeld krijg de klere!

10.

Bond tegen het vloeken
In de vorige paragraaf somde ik een groot aantal verschillen op in het vloeklexicon
van de verschillende ons omringende culturen. Maar er zijn meer culturele verschillen
op het gebied van vloeken, dan alleen in een tastbare apocalyptische, blasfemische
afvalberg. Zo bestaat er op het vasteland van Europa maar één organisatie met als doel
de bestrijding van vloeken en de heiliging van de naam van God. Dat is de Stichting
Bond tegen het vloeken, die zetelt in Veenendaal. Die Bond is in feite uit nood geboren.
Het vloeken voor en tijdens de Eerste Wereldoorlog in het neutrale Nederland leidde
tot de oprichting ervan in 1917 op initiatief van J. Baas uit de marinestad Den Helder.
Niemand minder dan dr. Abraham Kuyper, de peetvader van de kleine luiden,
bedacht als naam Bond tegen het schenden door het vloeken van Gods heilige Naam.
Later werd dat kortweg Bond tegen het vloeken.
De geschiedenis van de Bond laat zich lezen als een meeslepende vertelling. Met
dynamische contrasten keert hij zich vooral tegen vloekwoorden waarin God of Jezus
het moeten ontgelden. De motivering daarvoor wordt gevonden in de bijbel. Bijvoorbeeld in het Onze Vader, waarvan de eerste bede luidt: "Uw Naam worde geheiligd."
Behalve de bijbel geven ook algemeen aanvaarde omgangsnormen mede richting aan
zijn activiteiten.
De Bond geniet vooral bekendheid door zijn spraakmakende teksten op affiches op
spoorwegstations en in bushokjes. Die teksten zijn bijna tot vaste verbindingen in het
Nederlands geworden. Ik noem er enkele: een vloek mist ieder doel; wie vloekt ontspoort;
vloeken is aangeleerd.
Sinds de jaren zestig heeft hij zich een vaste plaats verworven in onze samenleving. In
die jaren ook werden zonder galante oppervlakkigheid de eerste protesten tegen het
vloeken in radio- en televisieprogramma's naar de omroepen gestuurd, die daarop
positief reageerden. Die protesten werden op den duur steeds luider en hoekiger en
beperkten zich niet uitsluitend tot de media.
Omdat protesteren eigenlijk niet meer is dan een korte fusillade van woorden en niet
gemakkelijk tot een meetbaar effect leidt, sloeg de Bond in het begin van de jaren
tachtig nieuwe wegen in. Men zocht een bondgenote in Vrouwe Justitia. In 1982 werd
in de strijd tegen het vloeken voor het eerst de rechter ingeschakeld. De aanleiding
daartoe was een liedje van Kees van Kooten en Wim de Bie, getiteld Het wijnjaar nul.
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De VPRO en de VARA hadden dit lied uitgezonden en de Bond vond dat het krenkende
en smalende uitlatingen bevatte over Jezus Christus en het Heilig Avondmaal. Bovendien suggereerde het, nog steeds volgens de Bond, dat Jezus drankzuchtig was. Al met
al reden genoeg voor de officials van de Bond om vooral op grond van artikel 147 van
het Wetboek van Strafrecht te besluiten tot smalende godslastering. Bovendien
bezondigde de tekst zich in hun ogen aan discriminatie en wel krachtens artikel 137e
van hetzelfde Wetboek. Genoemd artikel verbiedt immers het openbaar maken van
uitlatingen waarvan men weet of redelijkerwijs moet vermoeden, dat zij beledigend
zijn voor een groep mensen, wegens hun ras, godsdienst of levensovertuiging. De
officier van justitie wees de klacht over het wijnlied echter af. Volgens hem hadden
de zangers niet de bedoeling het Opperwezen naar beneden te halen.
Ook met affiches bleef de Bond actief. Zo deed in 1986 de papegaai zijn intrede (zie
blz. 196). Uit onderzoek bleek niet alleen dat de boodschap Vloeken is aangeleerd, word
geen naprater lekker bekt, maar ook dat de veelkleurige vogel zoveel herkenbare
reacties oproept dat hij tegelijk icoon en visitekaartje van de Bond is geworden.
Telkens opnieuw slaagt de Bond erin op originele wijze de aandacht op zijn doelstellingen te vestigen. Dat gebeurt tijdens de verkiezingscampagnes met slogans als:
Vloeken? Daar is uw stem veel te mooi voor of met Stemadvies. Vloek niet. Het gebeurt
ook op de beursvloer. Ik herinner hier nog even aan de Amsterdamse Optiebeurs,
waar in 1998 een actie gevoerd werd tegen o.a. het vloeken. De Bond bracht toen een
kalenderposter uit met als motto Vloeken is nooit een optie. Wie vloekt verliest, (vgl.
blz. 109).
In de jaren negentig voegde de Bond de scholen aan zijn werkterreinen toe. De
toenemende taaiverruwing in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs wil men
een halt toeroepen met lesbrieven, presentaties en gastlessen. De kinderen krijgen te
horen wat de grondbetekenis is van de krachttermen die zij gebruiken. Door een
grotere bewustwording aan te kweken omtrent het kwetsende karakter van die
woorden, vooral voor christenen en andere gelovigen, hoopt men het gebruik ervan
terug te dringen. Dat streven blijft natuurlijk niet beperkt tot scholen. Ook in
jeugdclubs en tijdens kerkelijke bijeenkomsten geeft de Bond voorlichting over
taalverloedering en het ijdel gebruik van de naam van God.
Zoals een sportbond niet floreren kan zonder vrijwillig kader, zijn vrijwilligers ook
het kapitaal van de Bond tegen het vloeken. Tientallen vrijwilligers, verspreid over het
hele land, organiseren zich sedert 1992 in regionale werkgroepen om de doelstellingen
van de Bond dichtbij huis uit te dragen, en dus om vloeken en verwensingen
vlijmscherp te karakteriseren als machteloze en onbenullige schettermuziek. Hoe ze
dat doen? Door posters op te hangen in lokale bedrijven, door borden met prikkelende
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teksten langs wegen te plaatsen en door met een verfrissende energie donateurs te
werven.
De aanhang van de Bond groeit gestaag. Een jaar na de oprichting steunden 3.000
donateurs de Bond, na de Tweede Wereldoorlog waren dat er bijna 7.000, in 1990
omstreeks 10.500 en op de drempel naar 2000 bijna 24.000. Die donateurs zijn niet
merkwaardig. Net als vele anderen in de Nederlandse taalgemeenschap koesteren zij
een ideaal op een eigen wijze. En ook zij weten maar al te goed dat je een vloek niet
genetisch kunt manipuleren.
Het werk van de Bond leidt ook regelmatig tot nieuwe inzichten. In het al vaker
geciteerde rapport Vloeken in Nederland (2000:16 e.v.) werden bijvoorbeeld aan de
respondenten een aantal stellingen voorgelegd die alle betrekking hebben op het
vloeken op televisie. Zo vroeg de Bond wat men vond van het vervangen van vloeken
door piepjes, zoals dat nu gebeurt bij de Amerikaanse talkshow van Jerry Springer.
Het vervangen van vloeken door een piepje krijgt de handen van 49% van de
Nederlanders op elkaar, het vervangen van schuttingtaai door een zelfde piep scoort
43%. Vooral de Gereformeerden blijken een groot voorstander van deze vervangingen, respectievelijk 74% en 69%. Voor beide varianten geldt voorts dat hoe ouder hoe
groter voorstander men wordt van bliepjes. Ook blijkt dat vrouwen meer voelen voor
het verhullen van vloeken en schuttingtaai op televisie dan mannen.
Een tweede stelling luidde dat er bij de commerciële omroepen meer gevloekt wordt
dan bij de publieksomroep. Van de zegslieden geeft 36% aan dit niet te weten, 42%
onderschrijft de stelling en 22% is het daarmee oneens.
Een laatste stelling had betrekking op de vraag of vloeken voor kijkers een reden is
om weg te zappen. Het raport geeft de volgende resultaten:
"Voor een meerderheid van de Nederlanders (52%) is dat niet het geval, 42%
schakelt bij vloeken wel over naar een ander televisiekanaal. Vrouwen (48%) doen
dat sneller dan mannen (35%). Naarmate men ouder wordt, zapt men sneller bij
het horen van vloeken. Leden van andere, kleinere, kerkelijke gezindten en Gereformeerden (respectievelijk 78% en 72%) zappen sneller dan Nederlands Hervormden (63%) en Rooms Katholieken (46%). Niet-kerkelijken zappen niet of nauwelijks
(23%)."
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V

Regionale verspreiding van vloeken

1.

Inleiding
Vele zegslieden die onze vragenlijsten hebben ingevuld, gaven in een persoonlijke
brief meer informatie dan wij vroegen. In het voorafgaande heb ik reeds een enkele
keer uit die brieven geciteerd. Omdat vele correspondenten behoren tot het trouwe
legertje dat al sinds jaar en dag dialectvragenlijsten invult voor het dialectenbureau
van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen te Amsterdam en/of
de Nijmeegse Centrale voor Dialect- en Naamkunde, is het welhaast vanzelfsprekend
dat zij in het beantwoorden van onze lijsten de aandacht vestigen op zuiver lokale en
regionale zaken.
Zo schreef een correspondent uit Vlaardingen het volgende: "Ik ben 68 jaar oud,
geboren in Zwolle en herinner mij uit mijn jeugd aldaar termen als Godkeleerte (na
uiterste verwondering over iets), Jezussepapeverraaier (scheldwoord tegen een Roomse opponent), gemalepoppestrontvreter (scheldwoord tegen zeer orthodoxe christenen), Godbezeik 'ra (nadrukkelijke vloek in de derde persoon), Jezusselullemetoek
(tegen iemand die een zeer domme opmerking maakt), Christuskloten wat een toestand
(omschrijving van rotzooi), Gods heilige nonnenneukers (over broeders van een
predikherenklooster)." En onze correspondent vervolgt: 'Tn de jaren 1953-1965 verrichtte ik veel werk in en om de Rotterdamse haven. Daar leerde ik alle bekende
(ernstige) ziekten in vloeken en verwensingen hanteren zoals: Godstieft op!; Kelerekrist
nog an toe; Hemelse tering wat een secreet; pestpokketeringlijer; cholerekankerpaap;
Godsammelazere; Jezusmerante (door Brabantse bootwerkers); christuszielekrompote;
die Gospleuriszieleridder (over een 'evangelist'); Godgodverziekte kankertiefuslul (over
een 'tallyman' die zich vertelde); Godsnakendekankertiefusteringjob ('natte jassen' of
te wel stinkende koeienhuiden uit een ruim dragen); krijg de Godsnakende pleurisvervelling aan de onderlip; krijg de kreukels aan je kruis; Kristus me ziele wat een hoerekutteschraper is die vent. Of ze dat nog allemaal in de haven er uit kramen weet ik echt
niet." Tot zover onze zegsman uit Vlaardingen.
Een Vlaamse correspondent uit Waasmunster brengt het volgende onder mijn aandacht. "Lodewijk van Puyvelde, alias 'Lowie de Puit' (1886-1959), was een van de naaste
geburen van de Heilige Barbara in de Neerstraat die zijn daden en gezegden indruk-
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wekkend maakte met schietgebeden en woorden die men vloeken noemt. Zijn
woordenschat was nondedzjune zeer uitgebreid en liep meestal in de 'miljarden'.
Louis had zowel als de koningen van Frankrijk zijn eigen stijl. Hij was jarenlang
kanarievogelkweker en tevens 'fabrikant' van vogelmuitjes ('vogelkooitjes'). Bij de
constructie van die muitjes zat de zwakke plek aan de uittrekbare bodem, die met heel
fijne spijkertjes moest genageld worden. Hoewel Lode zeer bedreven was, klopte hij
soms toch een nageltje nevens het dunne plankje. Op die kritieke momenten brak er
meestal een woest orkaan los waarbij overvloedig uit de vloekwoordenschat werd
geput. Dan werd het ook duidelijk dat Louis een 'miljardair' was."
Het is niet moeilijk om in het woordspel dat onze correspondent speelt met "miljarden" en "miljardair" een verwijzing te zien naar verbasteringen van de Franse vloek
milliards de dieux, die volgens onze zegsman uit Ruiselede door de Vlamingen
verbasterd wordt tot millijerde djuu. Overigens vragen ook andere correspondenten,
o.a. uit Maasmechelen en Neerpelt, zeer expliciet aandacht voor vloeken met milliard
c.q. mi(e)ljaar.
Het zijn deze mededelingen die mij ertoe aangezet hebben na te gaan wat het
verspreidingsgebied is van sommige hedendaagse vloeken. Natuurlijk gaat het mij
daarbij niet om de verschillende dialectvloekwoorden. Het is mij uitsluitend te doen
om varianten in de standaardtaal. Ik ben mij daarbij terdege bewust van het feit dat
bijvoorbeeld een Limburger die nooit iets anders gesproken heeft dan een Limburgs
dialect in een omgeving waarin hij zich van de standaardtaal moet bedienen, zijn
dialectvloeken aanpast aan de uitspraak van het Nederlands. Dat neemt evenwel niet
weg dat hij het concept 'frustratie over pijn' enz. alleen kent in zijn dialect. Het is dat
concept dat hij in formeel aangepaste vorm leent voor emotionele ontladingen in de
standaardtaal.

2.

Verspreiding van enkele varianten
Een dialectgeograaf huldigt het standpunt dat het tekenen van een taalkaart alleen
zinvol is als die kaart iets toevoegt aan de beschikbare opgaven voor een bepaald
begrip. Een taalkaart doet dat als de ruimtelijke variatie zo scherp en ondubbelzinnig
gekerfd is, dat het kaartbeeld zich op elegante wijze op het netvlies vastzet. Dat
betekent in de praktijk dat de dialectgeograaf vaak vele proefkaarten moet tekenen
alvorens er enkele zijn die aan het hier gestelde ideaal beantwoorden. Vaak immers
ontstaat er geen duidelijk beeld met scherpe grenzen voor die afzonderlijke benamingen. Zo is het ook mij vergaan. De ruimtelijke variatie die opdoemde bij het excerperen
van de vele vragenlijsten bleek heel beperkt. Zo kon onder andere vastgesteld worden
dat de verwensingen Heft op en pleurt op, met hun karakteristieke t, beperkt blijven
tot Zuid-Holland, met een zwaartepunt in Rotterdam en Leiden. Daarnaast is onbe-
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twistbaar dat merde bijna geheel in een Vlaams corset is geregen. Een enkele uitzondering zien wij in Nederlands Limburg. Het tekenen van die kaarten zou zeker gekund
hebben. Ik heb dat hier niet gedaan, omdat het kaartbeeld geen lexicale variatie toont.
Die variatie is er wel bij de drie volgende oorspronkelijk Franse vloeken:
(1) nom de dieu en varianten
(2) (sacré) mille dieux, milliards de dieux en varianten
(3) sacré en varianten
Het materiaal dat ten grondslag ligt aan de hier afgebeelde kaarten is geheel afkomstig
uit de vragenlijsten 8 en 8.1 (Vloeken en situaties).
(1) Nom de dieu
De varianten die ik kon optekenen, zijn dedieu, dedju, deju, dju, dzju,ju, nondeju, djie
en dzjow. Natuurlijk komen deze woorden ook versterkend voor, waarbij de versterking bestaat uit of een soort reduplicatie of herhaling (dedju dedju toch), uit andere
vloekwoorden (god mille dju; godgodnondeju, godsakkerdenakendegodnondeju), dan
wel uit een versterkend bijvoeglijk naamwoord (godverdommese nondeju).
Bastaardvormen als donderju en sodeju zijn niet geselecteerd voor kartering. Niet
omdat ze onbetrouwbaar zijn, maar omdat ze niet ondubbelzinnig zijn te interpreteren.
Globaal genomen bestaat het gebied waarin varianten van nom de dieu voorkomen
uit: Veurne Ambacht, West-, Oost- en Zeeuws-Vlaanderen, de Zeeuwse eilanden,
Zuid-Brabant, Noord-Brabant, Antwerpen, alsmede Belgisch en Nederlands Limburg. De noordgrens van het gebied wordt gevormd door de grote rivieren. Ten
noorden van de Rijn zijn ook nog enkele opgaven ingetekend, maar het kaartbeeld
duidt hier eerder op een expansie van -ju-vormen dan op een uiteengeslagen oorsponkelijk -jw-gebied.
Etymologisch valt er over onze varianten niet zo heel erg veel te zeggen. Ze zijn
allemaal zeer doorzichtig.
De woorddelen waarmee nondeju en de varianten daarvan samengaan, hebben
nauwelijks een referentiële betekenis. De woorddelen die met nondeju samengaan,
hebben vooral een versterkende, denigrerende of pejoratieve betekenis. Men zie
hiervoor hoofdstuk vi.
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(2) (Sacré) mille dieux, milliards de dieux
De varianten die voorkomen, zijn mieijaar, mieljerde, miele ~, mieljarde, mieljaarde.
Ook hier registreren wij een groot aantal combinaties: god mieljerde dju, god miljaar(de), godgodnondemiljarde, mieijaardemieljaar, godvermieljaardenondedju, godmieljaardenondju, godverdemiljaarde dju toch, godverdemiljaardevlamstedju, vlammestegodvermieljaardedju, mieledju, godver mieijaar, godvermieledju, godvernondemiljaar, godvernondemiljaardedju, nondemiljaarde en sint miljaar.
Het aaneensmeden van verschillende afzonderlijke vloeken leidt niet tot samenstellingen die iets anders betekenen dan 'ik heb ergens vreselijk de smoor in', 'ben vreselijk
boos op mijzelf, 'ik ben vreselijk gefrustreerd' of iets dergelijks.
Globaal genomen bestaat het gebied waarin varianten van mille dieux en milliards de
dieux voorkomen uit: Veurne Ambacht, West-, Oost- en Zeeuws-Vlaanderen, de
Vlaamse provincies Antwerpen, Brabant en Limburg, het Zuiden van de Nederlandse
provincie Noord-Brabant en Midden- en Zuid-Limburg.

200

REGIONALE V E R S P R E I D I N G VAN VLOEKEN

Het enige element dat ons etymologisch hier voor problemen stelt, is miekende in
mieljaardenondemiekendedzjune, een opgave van een correspondent uit Lokeren.
Als versterkend bijvoeglijk naamwoord komt miele- voor in het scheldwoord mieledjuse klootzak.
De enige variant die wij wegens onzekerheid buiten beschouwing gelaten hebben is
mielegrijs, een vloek die eveneens opgegeven is voor Lokeren. Overigens gaf dezelfde
correspondent ook mieledzju.
(3) Sacré
De hoofdvormen die wij konden noteren, luiden sakker en sapper. En natuurlijk
komen ook hier samenstellingen voor die dienen om de vloek te versterken.
Ik noem god sakker, godgodsakkernondeju, godsakker-denakendegodnondeju, godsakkernondeju, heergodsakkerment, sakkerdenondeju, nondesakker, sakkerdenondegodver,
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sakkerdesakker, sakkerju, sakkerdomme, sakkerhel, sakkernondedju en sakkernon. De
woorden sakkerdosie, sakkerjuutjes, sapperdeflap, sakkerloot, sapperdekriek en sapperdepietjes heb ik niet in kaart gebracht omdat het bastaardvloeken zijn.
Globaal genomen bestaat het gebied waarin varianten van sakker voorkomen uit:
Zeeland, Noord-Brabant en Nederlands Limburg. Sporadisch kon sakker ook in kaart
gebracht worden in West- en Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Brabant en Belgisch
Limburg.
De samenstellende delen van de vloeken met sakker zijn alle volstrekt doorzichtig.
Etymologisch valt er dus weinig nieuw garen te spinnen. De samenstellende delen
hebben ook hier een gradueel versterkende betekenis, die zich ver heeft losgezongen
van de oorspronkelijke letterlijke betekenis.
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3.

Vloeken en verwensingen alleen in Vlaanderen
Een grootscheeps opgezet onderzoek naar het gebruik van vloeken en verwensingen
in Vlaanderen zou zeker de moeite lonen. Er zijn onbetwistbaar grote verschillen met
het noorden van het taalgebied, zoals de hier gepresenteerde kaarten al laten zien,
maar er is veel meer. Neem bijvoorbeeld de intuïtieve frequentie waarmee vloeken
gebruikt worden. In mijn materiaal (vragenlijst 1: Intuïtieve frequenties van vloeken I)
is een duidelijke trend waarneembaar dat de jongste generatie Vlamingen aan nondeju
een veel hogere frequentiewaarde toekent, waardoor het met een frequentie van 6.00
op de vierde plaats komt, terwijl kut, dat over het hele taalgebied met 7.16 op de tweede
plaats komt, bij de Vlamingen van deze generatie met 3.67 eerst op plaats 12 terechtkomt. Ook de middengeneratie toont opmerkelijke verschillen. Daar staat godverdomme met 6.83 op de eerste plaats, onmiddellijk gevolgd door nondeju (6.42) op de
tweede. Kut scoort ook in die generatie betrekkelijk laag. Met 2.68 staat het op plaats
16. Verschillen zijn er ook bij de oudste generatie. Het klassement wordt daar
aangevoerd door godverdomme (7.44). Maar ook daar staat nondeju op de tweede
plaats, met een frequentie van 7.10. Shit komt daar met 4.66 eerst op plaats 11, en kut
met 2.42 eerst op plaats 21.
Dezelfde verschillen ten opzichte van het totaalbeeld van het taalgebied vallen op als
men onderscheidt tussen mannen en vrouwen. Bij Vlaamse vrouwen wordt het
klassement aangevoerd door shit (6.81) en godverdomme (6.31). Maar die worden
onmiddellijk gevolgd door nondeju (5.82). Kut staat eerst op plaats 14, met als
frequentiegegeven 3.87. En bij mannen? Ook daar een afwijkende keuze bij de
Vlamingen: godverdomme 7.65 op plaats 1 en nondeju op plaats 2, met een frequentie
van 7.26. Shit (4.74) komt op plaats 10 en kut eerst op 18.
Verschillen ten opzichte van de totaalscores in het taalgebied zijn er ook als wij kijken
naar gelovige en niet-gelovige Vlamingen. De eerste drie vloeken uit het klassement
van de gelovige Vlamingen zijn: godverdomme, met frequentienotatie 7.32, nondeju
met 7.05 en godver met 6.16. Shit staat op plaats 7 met 4.84, fuck op 15 met 3.00, en
eerst op plaats 18 zien we kut met 2.43. Bij de niet-gelovige Vlaming ziet het beeld er
als volgt uit: 1. shit 7.13,2. godverdomme 6.92 en 3. nondeju 6.04. Fuck zien wij met 4.36
op plaats 16 en kut met 3.05 eerst op plaats 18.
Ook als wij kijken naar de scores voor taboewaarde of beledigend karakter van vloeken
(Vragenlijst 2: Beledigend karakter van vloeken), doen zich opmerkelijke verschillen
voor tussen Vlamingen en het Nederlandse deel van het taalgebied. Ook hier moet ik
onmiddellijk de restrictie maken dat de trends die ik waarneem gebaseerd zijn op het
oordeel van te weinig respondenten. Lijst 2, die vraagt naar de taboewaarde, werd in
totaal ingevuld door 616 informanten, waaronder slechts 21 Vlamingen. Deze laatsten
komen tot de volgende score.
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Vloek
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
il
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

kut
fuck
klote
godverdomme
shit
godverdorie
godver
jezus
bullshit
goddomme
nondeju
verdomme
verdomd
christus
gvd
sodeju
bij god
godsamme
sodehannes
christeneziele
sodeknetter
verdikkie
potververdorie
getverderrie
jezusmina
ach gut
mozesmina
mozes
jemig

taboewaarde

rangnummer taalgebied

6.14

2

5-83
5.48

6
11

5.10

1

4.60

16

4.00

4

4.00

3

3-95

8

3-67

18

3.38

9

3-29

21

3.26

10

3-15

17

2.89

5

2.76

7

2.60

23

2.42

14

2.38

13

2.31

26

2.19

15

2.13

27

1.94

29

1.90

24

1.90

22

1.87

25

1.81

12

1.56

28

1-53

19

1.50

20

1.41

30

De laatste kolom van de tabel geeft het plaatsnummer aan dat de desbetreffende vloek
heeft in de tabel die de scores aangeeft voor het hele taalgebied (blz. 140).
Wat direct opvalt, is dat voor de Vlaming een vloek of tot uitroep geworden vloek uit
het domein van genitaliën en excrementen de grootste taboewaarde heeft. Naast de
religieuze vloek godverdomme komen er vier uit het genoemde domein onder de eerste
vijf. Dat de Vlaming woorden uit die sector zwaar taboe vindt, wordt ook nog eens
bevestigd door bullshit, dat in het totaaloverzicht niet verder reikt dan plaats 18, waar
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het bij de Vlaming op plaats 9 staat. Ook hier kijk ik nog even met een knipoog naar
de plaats van nondeju en wijs er op dat die vloek elders eerst op plaats 21 voorkomt.
Bovenstaand beeld wordt bevestigd door de scores die gebaseerd zijn op lijst 3
(Gevoelswaarde van registers), die door 645 zegslieden, onder wie 34 Vlamingen, werd
ingevuld. De top van het klassement van de Vlaamse respondenten ziet er als volgt
uit.

Vloek
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15

kut
klote
gratekut, scheldw.
fuck
shit
bullshit
godverdomme
tiet
godver
sodeju
nondeju
goddomme
gvd
godverdorie
verdomme

taboewaarde

rangnummer taalgebied

7-03

1

6.21

6

6.10

2

5.90

4

5.06

8

5.00

16

5.00

3

4-97

15

4-03

9

4.00

21

4.00

25

3-93

10

3-92

5

3-88

7

3-70

17

Als wij de taboewaarde van woorden willen bepalen binnen een verzameling taboes,
blijkt dat de Vlaming zeer consistent is in zijn uitspraken over vloeken. De vloeken
met de hoogste taboewaarde uit lijst 4 zijn voor hem: 1. kut, 2. fuck, 3. klote, 4.
godverdomme, 5. bullshit, 6. shit, 7. godver, 8. nondeju, 9. godverdorie en 10. verdomme.
Ook bij verwensingen doen zich opmerkelijke verschillen voor. Maar ook hier geldt
de eerder gemaakte beperking van mijn materiaal.
Wat zijn dan de frequentst gebruikte verwensingen in Vlaanderen volgens mijn
beperkte materiaal (lijst 10 en 11)?
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1.
2.

3456.
78.
910.

je kan mij de kloten kussen
loop naar de maan
je kunt de pot op
barst
in gods naam
verrek
ben je nu helemaal
loop naar de duivel
loop naar de pomp
hoepel op

6.86
6.26
5-63
5.50
5-47
5-39
5-31
5.28
4-93
4.90

En dan ten slotte nog een blik op het klassement van de taboewaarde van verwensingen. Dat ziet er volgens de Vlamingen zo uit:

je kan voor mij aan het gas
krijg de kanker
krijg de aids
krijg de tering
sterf
val dood
verteer
verrot
verrek
ben je nu helemaal van god los

9.00
9.00
9.00
9.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
7.00

Het moge duidelijk zijn dat wij aan dit laatste overzicht nauwelijks enige waarde
mogen toekennen, want het is gebaseerd op het oordeel van slechts één correspondent.
Nieuw materiaal en nieuw onderzoek van na 1997 preken weliswaar geen revolte, maar
bieden wel gewichtige, supplementaire informatie waardoor de ruimtelijke representativiteit van het onderzoek een bredere basis gegeven kan worden. In totaal
werden er 1504 ingevulde vragenlijsten teruggezonden. Dit nieuwe materiaal, afkomstig uit Nederland en Vlaanderen, stelt ons in staat om de identiteit en de functie van
de vloek, zijn maatschappelijke context, de veranderingen die zich in de tijd in het
vloeklexicon voordoen en vooral de veranderingen in de jongste generatie systematischer te beschrijven.
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De vragen uit onze lijsten die over identiteit en functie van de vloek in Nederland en
Vlaanderen uitsluitsel konden geven, luidden:
(1)
(2)
(3)
(4)

Denkt u dat mensen vloeken als zij zich niet kunnen beheersen?
Vloeken mannen meer dan vrouwen?
Vindt u vloeken stoer en mannelijk?
Vloeken mensen om anderen pijn te doen, om iets duidelijker te vertellen, om
woede, stress, verbazing enz. kwijt te raken?
(5) Wat vindt u erger, een vloek als godverdomme, nondeju en jezus christus of een
vloek als kut, shit en fuck?
(6) Als u vloeken als godverdomme, shit of nondeju gebruikt, betekenen die dan 'God
moge mij verdoemen', 'schijt' of 'in naam van God'? Of betekenen zij dat u
teleurgesteld, verbaasd, boos of verontwaardigd bent?

Ik geef eerst de resultaten van de vragen (2), (3) en (5) omdat deze in hun antwoorden
de identiteit expliciet maken, daarna volgen (1), (4) en (6) voor de functie. Ik merk
tevens op dat het totaal van x en y niet steeds op z uitkomt, omdat niet alle vragenlijsten
volledig waren ingevuld. De percentages komen niet alle uit op honderd omdat wij
afgerond hebben. De getallen onder 'Nederland' en 'Vlaanderen' geven de aantallen
zegslieden aan.
(1) Vloeken en zelfbeheersing: Vloeken mensen als zij zich niet kunnen beheersen?

Percentage

Nederland

77,4%

714

19%

176

3,5%

32

Antwoord
ja
nee
onbekend

Vlaanderen

Percentage

286

50,9%

259

46%

17

3%

Vlaanderen

Percentage

(2) Vloeken m a n n e n meer dan vrouwen?

Percentage

Nederland

65%

600

3i,3%

289

3,6%

33

Antwoord
ja
nee
onbekend

207

414

73,7%

138

24,6%

10

1,7%
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(3) Is vloeken stoer en mannelijk?

Percentage

Nederland

11,6%

107

86,4%

797

2,1%

18

Antwoord
ja
nee
onbekend

Vlaanderen
49

Percentc
8,7%

501

89%

12

2,1%

(4) Vloeken en kwetsen

Percentage

Nederland

69,9%
12,5%
16,6%

150
199

Antwoord
uit woede
kwetsen
versterker

Vlaanderen
529

Percentage
72,6%

38

5>2%

157

21,6%

(5) Religieuze of profane vloek? Wat is erger?

Percentage

Nederland

56,7%

532

32,3%

303

11%

104

Antwoord
;odverdomme
shit
onbekend

Vlaanderen

Percentage

289

28,8%
50,4%

119

20,8%

165

(6) Betekenis en vloeken

Percentage

Nederland

82,4%

768

13%

122

4,5 %

42

Antwoord
emoties
letterlijk
onbekend

Vlaanderen

Percentage

555

98,8%

4

0,7%

3

0,5%

Welke conclusies laten deze gegevens toe? Ten aanzien van de identiteit (de vragen
(2), (3) en (5) zijn Vlamingen iets sterker van mening dat m a n n e n meer vloeken dan

208

REGIONALE V E R S P R E I D I N G VAN VLOEKEN

vrouwen. Zo wij hier al de conclusie uit zouden willen trekken dat vloeken in onze
cultuur voor een mannelijke eigenschap wordt gehouden, dan wordt dat onmiddellijk
gelogenstraft door de uitkomsten van vraag (3). Daaruit blijkt dat zowel Vlamingen
als Nederlanders het roerend met elkaar eens zijn, en dat vloeken niet stoer en
mannelijk is.
Wat die identiteit betreft, is er een opvallend verschil tussen de twee landen. In
Nederland blijkt dat de invloed van het christendom, ondanks de toenemende
ontkerstening, nog dermate groot is, dat ruim 56% de religieuze vloek, de vloek die
berust op de Naam van God of zaken die aan Hem gewijd zijn, aanmerkt als ernstiger
dan de zogenaamde profane, d.w.z. de vloek die emoties, bluf enz. een uitlaatklep
biedt met de namen van excrementen en genitaliën. De Vlamingen, waar de Kerk toch
nog iets meer in het midden staat dan in het door het Pastoraal Concilie (1966)
gespleten Nederland, vinden niet de religieuze vloek, maar de profane erger.
Ook wat de functie van vloeken betreft, zijn de verschillen niet spectaculair, maar zij
zijn er wel. Als vloeken een spontane emotionele ontlading is die voorkomt uit agressie
of allerlei gevoelens van frustratie, dan wil dat zeggen dat de vloeker een moment zijn
psychisch evenwicht kwijt is en zich op dat moment niet meer beheerst. Vloeken dient
dan om het geeestelijk evenwicht te herstellen. Voor Vlamingen heeft vloeken desondanks minder de functie van het herstellen van dat psychosomatisch evenwicht. Voor
Nederlanders is vloeken toch vooral een verlies aan zelfbeheersing. Dat althans leren
wij uitvraag (1).
Nederlanders zien in vloeken een krachtiger wapen om anderen te kwetsen dan
Vlamingen, terwijl deze laatsten de vloek meer dan hun noorderburen gebruiken om
hun moppen, anekdotes en sterke verhalen kracht bij te zetten. Waar het gaat om het
afreageren van frustraties verschillen beide landen niet of nauwelijks van elkaar.

Vloeken hebben voor het merendeel van de Nederlandssprekenden geen letterlijke
betekenis meer. Oorspronkelijke eedformules zijn tot uitroepen en interjecties geworden. Dat geldt ook voor vervloekingen. Meestal is hun betekenis niet meer dan een
emotie. Als men zegslieden de vraag voorlegt of vloeken meer is dan het kenbaar
maken van teleurstelling, verbazing, boosheid, minachting enz., blijken 13% Nederlandse respondenten toch nog een letterlijke betekenis te claimen voor godverdomme,
shit of nondeju. Vlamingen geloven absoluut niet meer in de realisatie van die
oorspronkelijke betekenis.
Om iets meer te weten te komen over vloeken in communicatieve situaties, stelde ik
zeven vragen. Die vragen werden door 400 Nederlandse en 140 Vlaamse zegslieden
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beantwoord. Het gaat hier o m een betrekkelijk kleine groep informanten. Dezelfde
restricties als boven op blz. 207 zijn geformuleerd gelden ook hier.
(1) Vloeken alleen mensen die tot dezelfde maatschappelijke groep behoren tegen
elkaar?

Percentage

Nederland

Antwoord

52

ja
nee
onbekend

13%
85,8%

343

1,2%

5

Vlaanderen
22

Percentage

117

15.7%
83,6%

1

0,7%

(2) Vloekt iemand met een hoge maatschappelijke positie tegen iemand met een lage?

Percentage

Nederland

Antwoord

Vlaanderen

Percentage

65,8%

263

ja

95

67,9%

30%

120

43

30,7%

4,2%

17

nee
onbekend

2

1,4%

(3) Vloekt iemand met een lagere maatschappelijke positie tegen iemand met een
hoge?

Percentage

Nederland

60%

240

37,8%

151

2,2%

9

Antwoord
ja
nee
onbekend
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Percentage

61

43,6%

74

52,9%

5

3,6%
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(4) Vloekt iemand tegen iemand die veel ouder is dan hijzelf?

Percentage

Nederland

50%

202

46,8%

187

2,8%

11

Antwoord

Vlaanderen

ja
nee
onbekend

Percentage

73

52,1%

59

42,1%

8

5,7%

(5) Vloekt iemand alleen tegen seksegenoten?

Percentage
8%

Nederland
32

89,8%

359

2,2%

9

Antwoord

Vlaanderen

Ja
nee
onbekend

Percentage

7

5%

132

92,2%

1

0,7%

(6) Vloekt iemand in gemengd gezelschap minder?

Percentage
59>7%

Nederland
239

34>7%

139

5,5%

22

Antwoord
ja
nee
onbekend

Vlaanderen

Percentage

71

50,7%

66

47,1%

3

2,1%

(7) Vindt de gemeenschap het vloeken van vrouwen minder aanvaardbaar?

Percentage

Nederland

59,5%
37,3%

238

3,2%

13

149

Antwoord
ja
nee
onbekend

Vlaanderen

Percentage

92

65,7%

44

31,4%

4

2,9%

De meningen over de plaats van vloeken in het communicatieproces en het gedrag
van de deelnemers daaraan maakt in elk geval duidelijk dat de verschillen tussen
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Nederland en Vlaanderen nauwelijks bestaan als het gaat om de vragen (7), (8) en
(11). Verschillen tussen beide landen zien wij, zij het in geringe mate, bij de antwoorden op de vraag of iemand met een lagere maatschappelijke positie vloekt tegen
iemand met een hoge. De Vlaming lijkt hier met zijn ontkenningspercentage van bijna
53 de exponent van een gehoorzaamheidscultuur te zijn, terwijl de Nederlander zijn
reputatie van autoriteitenkiller met zijn bijna 38 % lijkt te bevestigen. Minimaal is ook
het verschil als het om leeftijd gaat. De Vlamingen geven in iets grotere hoeveelheden
aan ook tegen ouderen te vloeken, terwijl de Nederlanders lijken te zeggen dat zij
ouderdom iets meer respecteren. Maar, nogmaals, de verschillen zijn gering. Als het
om de vraag gaat wie zich in gezelschap meer gedraagt volgens de normen door niet
te vloeken, winnen de Vlamingen het opnieuw. Zij conformeren zich meer aan die
norm en zeggen in een dergelijke situatie minder te vloeken dan de Nederlanders. En
dan is er tenslotte de vraag hoe de maatschappelijke norm is met betrekking tot
vloeken in de gemeenschap. Ook daar blijken de Vlamingen beter te 'luisteren' dan
de Nederlanders. Volgens hen vindt de gemeenschap het vloeken door vrouwen
onaanvaardbaar. In Nederland ligt dat percentage bijna zes procent lager. Het gaat te
ver om op basis van deze resultaten finaal te concluderen dat op het gebied van vloeken
de Vlamingen de oude deugden van geen grote mond hebben, gesteld zijn op tucht
en discipline en oog voor netheid anders gekoesterd hebben dan de Nederlanders.
Toch zijn deze verschillen te opvallend om ze niet een beetje te relateren aan die aloude
eigenschappen van onze cultuur.
Op onze vraag "Gebruikt u nu andere vloeken dan vroeger?" antwoordden in totaal
1484 te localiseren zegslieden. Wij bespraken die uitkomsten al eerder in paragraaf 8
van hoofdstuk m. Van onze correspondenten kwamen er 562 uit Vlaanderen en 922
uit Nederland. De uitkomsten van die vraag zien er als volgt uit.

Percentage
64,4%
33%
2,5%

Nederland
594
305
23

Antwoord
ja
nee
onbekend

Vlaanderen
336
198
28

Percentage
59,8%
35,2%
5%

Het merendeel van onze zegslieden geeft dus aan dat men vroeger anders vloekte dan
tegenwoordig. Nederland en Vlaanderen verschillen daarin nauwelijks van oordeel.
Dat het vloeklexicon veranderde, beschreef ik eerder al in hoofdstuk iv. De algemene
trend was daar dat sinds de democratisering van de maatschappij in de jaren zestig
en zeventig van onze eeuw de religieuze vloek aan gebruikswaarde inboette ten gunste
van de scatologische.
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Om meer grip te krijgen op de aard van die veranderingen, legde ik mijn zegslieden
de vraag voor aan te geven welke vloeken de hedendaagse jeugd gebruikt. In dalende
volgorde blijken dat in Vlaanderen te zijn: shit (i2ix),fuck (98x), kut (46X), godverdomme (35X), verdomme (32X), klote (17X), mieijaar (14X), damn (i2x) en merde (nx).
Ik beperk mij hier tot de vloeken die een frequentie hebben van 10 of meer. In
Nederland ziet dat klassement er als volgt uit: shit (221X), kut (213X), fuck (146X),
godverdomme (n6x), tering (51X), klote (39X), kanker (33X), jezus (29X), gvd (27X),
verdomme (2ix), godver (17X) en bitch (iox).
Vlaanderen kent in de top tien geen elliptische verwensingen van het type (krijg de)
kanker en (krijg de) tyfus, in tegenstelling tot Nederland. Vlaanderen kent niet de
verkorting van godverdomme tot godver en gebruikt ook niet het eufemistische gvd.
Het Engelse damn is populairder in Vlaanderen. Dat zijn ook de typische Vlaamse
vloeken deju, nondeju en mieijaar. Opvallend is tevens de grote populariteit van kak
en schijt in Vlaanderen, in tegenstelling tot Nederland. Ik kom daar nog op terug. In
Nederland is de van huis uit godsdienstige vloek godverdomme en daarvan afgeleide
varianten sterker vertegenwoordigd dan in Vlaanderen.
Bij deze inventarisatie viel mij een tweede zaak op: een toenemende vergroving van
de vloek en verwensing. Hadden God en de duivel halverwege de jaren zeventig al veel
aan invloed ingeboet, ook de oude ziekteverwensingen als krijg de stuipen, krijg het
schompes en krijg de pip worden vervangen door de ernstigste actuele ziektes. De laatste
taboes worden doorbroken. Natuurlijk zijn de veranderingen aanvankelijk het werk
van één man of vrouw en natuurlijk zijn vele van die nieuwigheden zo vluchtig als
ether, maar zij geven wel een mode en trend aan. Bij jongeren blijken niet alleen op
het terrein van de scheldkanonades de remmen volledig los te zijn, ook heeft het er
de schijn van dat men op zoek is naar de overtreffende trap van vloeken en verwensen
(Vgl. paragraaf acht in hoofdstuk iv).
De Nederlandse jeugd maakt het daarbij het bontst. Mijn vraag naar bij de jeugd
populaire vloeken leverde voor Nederland o.a. de volgende emoties op: krijg toch de
sebastianen; ga je moeder neuken; ik hoop datje moeder snel sterft aan de kanker; krijg
aids van je vader; krijg allemaal lekker de kogel; krijg de piktyfys; krijg ebola (het
ebolavirus verwekt koorts die gepaard gaat met bloedingen); krijg knok (krijg keel-,
neus- en oorkanker); sterf ter plekke naast je moeders graf; zak door de plee en neem je
moeder mee en tenslotte zuig een puntje aan mijn pik. Toch laat ook de Vlaamse jeugd
zich niet geheel onbetuigd, getuige verwensingen als krijg de krielkespis; krijg de
scheurbuik in een schip vol goud; krijg nou eierstokken; kruip in de chargebuis en lik het
zwart af; stik in uw eigen nat en washandjes voor vanonderen\
Een geheel nieuwe trend in zowel Vlaanderen als Nederland is dat men vloeken gaat
vormen die bestaan uit een eerste component van een verbasterde religieuze vloek en
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een tweede die afkomstig is uit de genitale sfeer. Weliswaar zijn die vloeken nog niet
talrijk, maar ik noteerde ze toch om te gelegener tijd vast te kunnen stellen of een
dergelijke trend zich doorzet: godnondekut, godverdekut, godverdekutklote, godverdefuck, nondegodverfuksedju, godverdenondeklote, mieljaardenondeklootjes, shitverdorie
en godverdenondezeik. De eerste drie zijn opgegeven door Nederlandse zegslieden, de
andere zijn afkomstig uit Vlaanderen.
In 1984 publiceerde Henri Mullebrouck zijn Vlaamsche Volkstaal, een indrukwekkende verzameling Vlaamse taaleigenaardigheden, waaronder ook veel vloeken en verwensingen. Onmiskenbaar is deze verzameling vierentwintig karaats Vlaams. Bij de
bewerking van hoofdstuk vi vroeg ik mij bij herhaling af of het materiaal in die
goudmijn ook nu nog behoort tot het actieve taalgebruik van de Vlaming. Om dat
enigszins te kunnen achterhalen heb ik een vragenlijst samengesteld op basis van
materiaal uit Mullebrouck. Meer dan een bloemlezing van zijn verwensingen kon die
lijst evenwel niet bevatten. De lijst is vervolgens door Jeannine Beeken uit Aarschot
en Katrien Deygers uit Dendermonde bij 113 Vlaamse informanten uitgezet. Het enige
antwoord dat de zegslieden mochten geven, was: "Ik ken de verwensing zelf' of "Ik
ken de verwensing zelf niet."
De antwoorden op de vragen luidden als volgt:

Verwensingen
loop naar de heksenberg
loop naar de kloosters
loop naar verre metjes
loop naar de foeter
kust mijn kerte
kust mijn reedikuul
loop naar huis, uw moeder bakt soep van kriekestenen
loop speel met Lowietje op de zandhoop
loop zeg het aan de paster van Lapscheure
ga riekt het
ga kamt de geiten
hef uw balg weg
klapt aan mijn gat

1
5
16
5
14
8
13
3
11
33
5
7
9

foert

108

laat mijn kop gerust
ge kunt gerokken worden
kust de kloten van Herodes, ze hangen achter Pilatus' deur

80
16
9
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eet kraakporselein, dan schijt ge scherven
verroest in een blik dan kunt ge rammelen
steek een kaars in uw gat dan hebt ge geen kandelaar nodig
kruip op een hert en rijdt ermee naar Spanje
ge zijt een mooie kloot, maar ge moest onder een ezel hangen
ga weg met uw zijden kousen
loop waar ge gaarne loopt, met uw muil in de wind
ge hebt schone hielen, kapt het maar aan
sterf staande met uw bolhoed aan
schijt in uw broek, het zullen vogeljongen zijn
ontploft! De duivels van de hel zullen het vet van uw darmen schrepen
loop naar de blauwe eergisteren

3
1
20
2
11
1
13
4
2
6
7
2

De getallen in de tweede kolom duiden op het aantal informanten dat de verwensing
zegt te kennen. Wie in deze steekproef levensvatbaar zijn, is overduidelijk. Even
duidelijk is welke verwensingen aan de rand van de actieve taaiafgrond terecht zijn
gekomen. Bij de jongste generatie blijkt bovendien dat alleen foert! en laat mijn kop
gerust! overlevingskansen hebben. De scores van de andere verwensingen worden
behaald door de leeftijdsgroepen 26-50 en 51-90 jaar. Bij de bestudering van de
resultaten van deze vragenlijst heb ik mij niet aan de indruk kunnen onttrekken, dat
vooral de genoemde generaties soms zeiden dat zij de verwensing kenden om door
de onderzoekers niet voor 'dom' te worden aangezien.
Louis Paul Boon heeft over vloeken in het Hollands ooit geschreven: "Het is bijna
helemaal als vloeken in het Vlaams, behalve dat zij meer Jezus vernoemen, Wij zeggen:
godnogaantoe, zij zeggen: kristusgodnogaantoe. Richard Minne zou zeggen: Ja, dat
hebt ge met die calvinisten." Is dit een realistische of louter een literaire observatie?
Die vraag stelde ik mij na duizenden ingevulde vragenlijsten. Beperk ik mij tot de
vragenlijsten die ik in 1997 en 1998 rondstuurde, dan is zonneklaar dat de morfologische structuur juist van veel Vlaamse vloeken de herhaling of stapeling is: godmieljaarde vlammeste mieledju; godmieljaardenondeju; godverdenondezeik; godverdommemieljaardedju; godverdommevlammestemieljaardedju; godvermieljaardedju; godvermieijaardegodverdomme; godvermieljaardemieledju; godvermieljaardenondebrest; godvermieljaardenondedjol; godvernondeklote; godvernondemieljaardedju; godverste godverste vlammende mieljaardedju; mieljaardenondeklootjes enz. Als dit soort vloeken al
voorkomt in Nederland, en dat doen zij in uiterst bescheiden mate, dan stammen zij
alle uit het Beneden-Moerdijkse. Zeer karakteristiek voor Vlaanderen is het gebruik
van het bijvoeglijk naamwoord vlammend als versterker van vloeken.
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Nederlandse vervloekingen munten, zoals in paragraaf negen van hoofdstuk iv bleek,
uit in het gebruik van allerlei ziektes. Zowel historische als hedendaagse. De Vlaming
gebruikt ze niet of nauwelijks. Karakteristiek in Vlaanderen zijn de zogenaamde
verdwijnverwensingen, zoals loop naar de maan. Deze laatste noteren wij slechts
incidenteel in Nederland. Alleen in Vlaanderen trof ik aanga een ei koken; looptfietsen;
ga bonen knopen; ga gauw een crèmeke kopen en ga pinguïns plukken. Populair in
Vlaanderen is voorts, ik schreef het hierboven al, krijg de krampen in uw kloten, een
vervloeking die slechts incidenteel in het zuiden van Nederland gevonden wordt en
dan nog uitsluitend in de vorm krijg de krampen in je kloten.
Het motief dat dominant aanwezig is in Vlaamse vloeken en vervloekingen is dat van
de uitwerpselen. Kak, schijt, merde zijn sterk vertegenwoordigd als tot uitroep geworden interjectie. Verwensingen als ga thuis de geraniums vol kakken; kak in een handdoek; krijg het vliegend schijt; zak door je stront; loop schijten met uw gat naar de wind;
schijt in d'assen; ga kakken; schijt omhoog; ik schijt u vierkant uit; schijt in uw hand en
maak bollen; eet kraakporselein, dan schijt ge scherven; ik schijt u een worst met een pin;
vreet uw haar op en schijt kalotten; schijt in de melk en eet de brokken zelf; ik kan kakken
en pissen en u gemakkelijk missen; lik wat bescheten is, dan zult gij weten wat stront is;
schijt in uw broek, het zullen vogeljongen zijn.; hij mag van mij gerust het zwart schijt
krijgen enz. komen in deze vorm absoluut niet voor in het noorden van het taalgebied.
Overigens dient men te bedenken dat een deel van de hier gegeven verwensingen
verouderd is en vaak nog slechts in passieve zin bestaat.
Aan het slot van dit hoofdstuk wijs ik nog naar verschillen in motieven tussen
Nederland en Vlaanderen in het antwoordverwensingsversje Watje zegt, ben je zelf//
Met je kop door de helft// Met je kop door de muur,// Ben je morgen lekker zuur. Veel
varianten bestaan er van dit vers. Sterker nog, er is geen enkele zegsman in Nederland
en in Vlaanderen die het hele vers in dezelfde redactie kent. Alleen in Vlaanderen
komen voor als varianten op regel 2: met je broek in de helft (Herenthals, Kapellen,
Merksem); met je broek in de verf (Rotselaar); met je kont door de helft; met je kont in
de rooie verf (Tongeren); met je kop in de verf (Bree); uw broek scheurt in de helft
(Schilde). Op regel 3 kan ik de volgende typische Vlaamse varianten noteren: met je
kont in de sloot (Deurne); met je kop in de slijk (Bree); met je tieten tegen de muur
(Dilzen-Stokkum). Regel 4 heeft maar één echte Vlaamse variant: zo ligje gelijk (Bree).
Als regel 2 komt alleen in Nederland voor: met je kont in de melk (Bergeijk); met je
neus in de kofftemelk (Deurningen); met je kop door de hel (Leiden); met je kop onder
lijn elf (Amsterdam, Leiden) ; met je pik door de helft (Beverwijk). Typische Nederlandse varianten voor regel 3 zijn: met je kont in de stront (Bergeijk); met een lepel in
de mond (Almelo, Hengelo); met je teen onder lijn tien (Leiden); met je kop in de sloot
(Tubbergen, Waalre); met een lepel in je mond en een vork in je kont (Vlissingen); met
je pik in de muur (Beverwijk); met je vork in je reet (Hengelo). En dan tenslotte regel
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4: ben je morgen weer gezond (Bergeijk); ik heb het zelf gezien (Leiden); ben je morgen
lekker dood (Tubbergen); zo loop je de hele wereld rond (Vlissingen); ben je morgen
lekker heet (Hengelo).
Een oproep via Internet leverde nog twee verrassende varianten op. Jammer genoeg
vermeldden de informanten niet waar in Nederland zij ze gehoord of geleerd hadden.
Christa Netel-Huisman stuurde mij de nu volgende variant toe: Watje zegt ben je zelf//
Met de lepel in de melk// Met de vork in de kom// Jij bent stom. Van Ine Roos ontving
ik de volgende versie: Watje zegt ben je zelfII Met je kont in de verfII En een touwtje om
je nek/7 Dan word je stapelgek.//
Met bovenstaande vergelijking van het vloekgedrag in Nederland en Vlaanderen
hebben wij op bescheiden wijze de tijdsgeest van de huidige samenleving onder het
vergrootglas gelegd. Zonder grijns of grimas zijn overeenkomsten en verschillen
beschreven als een staalkaart van emotionele uitdrukkingsmiddelen. De belangrijkste
conclusie mag ook hier zijn: Goddank! Er is veel eenheid, maar gelukkig ook veel
talige verscheidenheid.
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VI
Lexicon

Gebruiksaanwijzing
Dit lexicon heeft niet de pretentie volledig te zijn. Opgetekend zijn al die vloeken en
verwensingen die in onze vragenlijsten voorkwamen, die in verzamelingen van
Mullebrouck (1984), De Coster (1998) en Sanders & Tempelaars (1998) zijn opgenomen en die welke wij met de cd-rom van het WNT konden traceren. Van onschatbare
waarde is ook het werk van De Baere geweest. Diens pionierswerk uit 1940 heeft de
integratie van historische en hedendaagse vloeken en verwensingen in dit lexicon
mogelijk gemaakt.
Wie de volgende bladzijden opslaat, ziet weliswaar een grote variatie aan vormen en
trefwoorden, maar stelt ook snel vast dat de omschrijving van de gevoelswaarde weinig
variatie kent. De verleiding is dan ook groot geweest om te volstaan met verwijzingen
van het type "voor gevoelswaarde zie trefwoord x, y of z". Ik heb uiteindelijk een
andere weg bewandeld.
Aan iedere vloek of verwensing heb ik in beginsel een eigen, geheel zelfstandige plaats
in de alfabetische orde willen geven. Dat leidt tot veel redundantie. Niet alleen op het
niveau van de beschrijving van de trefwoorden, maar ook op dat van de beschrijving
van de trefwoordvarianten. Ik wijs in dat verband op de vele trefwoorden met god-,
godver-, nonde-, pot-, potver-, sakker-, snot-, snotver- en sode, maar ook op de talrijke
formules met de naam van een heilige. Uit overwegingen van gebruikersvriendelijkheid heb ik die keuze gemaakt. Elke gebruiker vindt nu eenmaal graag bij het
trefwoord dat hij opslaat alle informatie en reageert teleurgesteld als hij te vaak
doorverwezen wordt. Wel heb ik opeenvolgende varianten met eenzelfde omschrijving zoveel mogelijk samengenomen.
Onder de trefwoorden bevinden er zich ook enkele die slechts begeleiders zijn van
vloeken. Ik doel hier dan op woorden als ach, al, forts, hem, het, o, och, om, te, wee,
wel enz. Het leek mij onjuist om die telbare categorie, die de zwaarte en vaak ook de
aard van de emotie bepaalt, als troosteloze verstekelingen te behandelen. Zij verdienen
op grond van hun combinatorisch vermogen met vloeken een plaats in het lexicon,
hoewel zij de tintelende opwinding missen die de vloek eigen is.
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In beginsel heb ik geprobeerd vast te stellen sedert wanneer een bede, vrome wens,
eedformule, vloek, verwensing, uitroep of interjectie in onze taal voorkomt. Ik heb
daarbij kunnen profiteren van de conceptafleveringen van het Vroegmiddelnederlands
Woordenboek dat onder leiding van Willy Pijnenburg in Leiden in 1998 is voltooid.
Dat woordenboek bestrijkt de periode 1150-1301.
Voor de periode 1300-1500 baseer ik mij op het monumentale Middelnederlandsch
Woordenboek van Verwijs en Verdam. Bij geen woordenboek sta ik evenwel meer in
het krijt dan bij het WNT, dat voor de periode 1500-1921 zijn blasfemische geheimen
prijs gaf.
Voor het hedendaags Nederlands kon ik gebruik maken van ruim 10.000 ingevulde
vragenlijsten van taalgebruikers en van de Taaidatabank van hedendaags Nederlands
van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie te Leiden.
Indien niet expliciet vermeld wordt uit welke periode een vloek dateert, is hij karakteristiek voor het hedendaags Nederlands. Hij is dan uitsluitend opgetekend in recente
woordenboeken, respectievelijk afkomstig uit ons enquêtemateriaal.
Niet altijd is de ontwikkeling van bede, vrome wens of eedformule tot uitroep of
interjectie beschreven. Hoe dat proces zich voltrokken heeft, kan men in de hoofdstukken 1 en in lezen.
Als wij spreken over Vlaanderen wordt daarmee bedoeld, tenzij anders wordt aangegeven, het noordelijke Nederlandstalige deel van België.
Er zijn weinig of geen redactionele afkortingen gebruikt. Als ze al gebruikt zijn, blijkt
de betekenis ervan overduidelijk. Zij behoeven hier geen toelichting.
De ronde haakjes in de trefwoorden hebben bij de alfabetisering geen rol gespeeld.
De emotionele waarde noch de frequentie zijn bij de afzonderlijke trefwoorden
systematisch vermeld. Gegevens dienaangaande zijn in hoofdstuk iv te vinden. Wel
is, waar mogelijk, informatie over regionale spreiding toegevoegd.
De citaten uit de oudere perioden van het Nederlands zijn vertaald in het hedendaags
Nederlands, maar niet altijd integraal.
Het pijltje met enkele schacht verwijst naar een trefwoord waar additionele informatie
is te vinden. Dit soort verwijzingen is tot een minimum beperkt. Betekenissen staan
tussen priemen, bijvoorbeeld 'ik wil je niet zien, verdwijn maar van de aardbodem'
onder het trefwoord kaart.
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Veel bronnen die in de lemma's genoemd worden, zijn bouwstoffen geweest voor het
Woordenboek derNederlandsche Taal (WNT). Met behulp van de in 1943 door C. Kruyskamp samengestelde Bronnenlijst van het Woordenboek en met de aanvullingen van
1953 en 1963 kan men precieser geïnformeerd raken over de aard van die geciteerde
werken.
Een beperkt aantal vloeken is voorzien van een datering die mij is toegezonden door
Nicoline van der Sijs, die in 2001 hoopt te promoveren op een door haar ontworpen
Chronologisch Woordenboek.
En dan is er ook nog de normalisering. Vele vloeken en verwensingen werden op
verschillende manieren door onze zegslieden geschreven. Soms ondernam een zegsman pogingen de uitspraak zo nauwkeurig mogelijk in fonetisch schrift weer te geven,
soms werd de uitspraak gesimuleerd en vaak werd er inconsequent gevarieerd. In alle
gevallen heb ik de opgaven aan een canonieke vorm van de standaardtaal geadresseerd. Dat was vooral nodig bij allerlei varianten van nondeju, mieijaar en miele.
Lang niet altijd is duidelijk of de vloek één woord of een woordgroep is. Is het
bijvoorbeeld godverdomme ofgod verdoeme mip. Is het god vergeef me ofgodvergeefme7.
In geval van onzekerheid wordt de woordgroep op meer dan één plaats opgenomen.
Ondanks het feit dat ik mij realiseer dat bij veel vloeken niet meer dan een façade is
gereconstrueerd, ben ik bij ieder trefwoord toch op zoek geweest naar de achterkant
van de vloek. Dat alles neemt niet weg dat sommige hypotheses en reconstructies zo
fragiel blijven als een zeepbel.
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aambei
De jeugd uit het Zuid-Hollandse Rijnsburg gebruikt de verwensing krijg aambeien!
De letterlijke betekenis van aambei 'een uitgezette ader in het gebied van de anus'
duidt op ongemak. De emotionele betekenis van deze verwensing is 'ik minacht je,
maak dat je wegkomt'.
aankappen -> hiel.
aap
Slechts eenmaal is de verwensing ga jij maar de aap vlooien! in ons materiaal aangetroffen. De betekenis ervan is natuurlijk 'ga jij maar uitzichtloos en nutteloos werk
doen'. De actuele betekenis zal dicht in de buurt komen van 'ik erger mij kapot aan
je, ga maar iets doen waardoor je langdurig uit mijn gezichtsveld verdwijnt'.
aarde
In de vroege Middeleeuwen zwoer men bi der erden 'bij de aarde'. Om zijn woorden
kracht bij te zetten, hoefde men niet altijd bij het allerheiligste te zweren. Naast het
aanroepen van God en de heiligen tot getuigen dat men de waarheid sprak, kon men
ook zijn toevlucht nemen tot menselijke creaturen en andere wonderbaarlijke voortbrengselen van de schepping, zoals de aarde zelf. Gebruikte men de formule ijdel dan
werd ze tot meineed en vloek.
aars
In het hedendaags Nederlands komen de verwensingen kus mijn aars! en lik mijn aars!
voor met als varianten lik mijn naars en lik mij de naars! Zij betekenen zoiets als 'je
kunt mij wat; bekijk het maar'. In het algemeen kan men zeggen dat de verwensing
woede, minachting en irritatie uitdrukt. Sanders en Tempelaars (1998) noemen ook
lik me de aars in Breukelen!, een verwensing die in Utrecht gehoord werd. —» gat2, hol,
kont, naad, naars, poeper(d), reet, vessie.
Abraham —» koorts.
accerment —» akkerment.
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ach
Dit tussenwerpsel, dat zelf geen vloek is, wordt vaak gebruikt als versterking van
uitroepen en ter uiting van alle graden en wijzigingen van gemoedsaandoeningen,
zoals weemoed, droefheid, medelijden, angst, vrees, vertedering enz. Dikwijls wordt
ach gevolgd door een verkorte, elliptische volzin, die slechts uit enkele woorden
bestaat en een uitroep behelst die de oorzaak van het smartgevoel aanduidt. Ik
noteerde uit recent enquêtemateriaal: ach grutjes; ach gut; ach jee(tje); ach Jezus mijn
God!
achternoen
Gewestelijk woord dat 'namiddag' betekent. De bastaardvloek welgoeien achternoen!
heeft niets meer met die letterlijke betekenis te maken. Achternoen is een eufemistisch
substituut geworden voor wel goeie genade! of wel goeien hemel! De emotionele
betekenis daarvan is gelijk aan die van het substituut. Alleen aangetroffen in Vlaanderen. Vgl. Mullebrouck (1984).
achterqueer ne —» Lucifer.
addenom —» attenoje.
addenommeleheine, attenojeleheine, attenooielijne
Uitroepen van verwondering en verbazing. Verbasteringen van het Hebreeuwse
adonaj eloheinum 'mijn Heer en mijn God'. —> adenooi, attenoje.
addesjim, addesjimelekijne
Uitroep van verbazing en verwondering. Waarschijnlijk een verbastering van het
Hebreeuwse adonaj eloheinum 'mijn Heer en mijn God'. Aangetroffen in Polletje
Piekhaar [1935] van Rotterdammer Willem van Iependaal. —»• addenommeleheine,
adenooi, attenoje.
adenooi -» attenoje.
adieu
De eedformule God lieven adieu kan een verbastering zijn van God lieven Heer of een
contaminatie van God! en ah Dieu. De betekenis is gelijk aan mijn lieve God! Zij drukt
verontwaardiging, ongeloof, irritatie en andere vormen van frustratie uit.
afbejfen
De betekenis 'de vrouwelijke geslachtsdelen prikkelen door likken' is afgezwakt in de
verwensing bef af Zij drukt thans vooral minachting, ergernis enz. uit. De verwensing
is tot Vlaanderen beperkt. Wij zouden zeggen 'ga weg, ik kots van je'.
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afhollen
Alleen in Vlaanderen vond ik de verwensing bol het af! Bij welke betekenis van afhollen
wij moeten aansluiten is niet geheel zeker. Te denken valt aan 'weggaan', maar
misschien is ook de overdrachtelijke betekenis van 'vlas van de zaadbollen ontdoen'
te overwegen. In het eerste geval zou afhollen synoniem zijn met aftrappen, dat in elk
geval in West-Brabant in die betekenis voorkomt. Hoe het ook zij, de verwensing
duidt op verachting en betekent nu 'ga weg, ik wil niets meer met je te maken hebben'.
—» aftrappen.
afbranden
Harmse [1991] vermeldt de verwensing je kunt afbranden! Zij drukt minachting uit en
heeft als emotionele betekenis 'ik walg van je, je kunt me wat, loop naar de pomp'.
afdraaien -> snaar.
afmaken
De hedendaagse verwensing maak mekaar maar af! is van hetzelfde kaliber als val
dood! en heeft als emotionele betekenis 'slacht elkaar maar af, ik heb een vreselijke
hekel aan je'.
af rotten
De verwensing je kunt afrotten! is bekend in marinekringen en drukt minachting uit.
De letterlijke betekenis is 'wegrotten', de emotionele 'bekijk het maar, je kunt me wat,
sterf. —» verrekken.
afsmoren
Een van de betekenissen van afsmoren is 'stikken'. De Vlaamse verwensing smoor af.
sluit hier nauw bij aan, zij het dat die afgezwakt is tot 'maak dat je wegkomt, ik erger
mij kapot aan je'.
afsterven
De hedendaagse verwensing sterf af. betekent 'maak dat je wegkomt' en heeft als
gevoelswaarde 'ik ben woedend, verontwaardigd over je gedrag of handelwijze en wil
niets meer met je te maken hebben'. De verwensing wordt gebruikt in geval van
verontwaardiging, boosheid, woede.
afstropen -> vel.
aftrappen
In mijn enquêtemateriaal vond ik een aantal malen als verwensing trap het maar af.
De letterlijke betekenis van het aftrappen is in bepaalde streken 'ervandoor gaan,
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opstappen'. De betekenis van de verwensing is 'maak datje wegkomt, hoepel op'. Vgl.
Van Dale (1992). De emotionele betekenis wijst op afkeer, ergernis enz. —» afhollen.
ah Dieu —> adieu.
aids
De ziekte waarbij het natuurlijk afweersysteem van het lichaam steeds slechter functioneert, korter benoemd met aids, bedreigt momenteel hele continenten. In een
moment van machteloze woede of verontwaardiging iemand of zichzelf krijg de aids!
toewensen, is, volgens het huidige normenpatroon, ontluisterend grof. En juist dat
gegeven maakt duidelijk hoe afschuwelijk en afschrikwekkend de verwensing in haar
meest letterlijke betekenis is. Niet beperkt tot de Randstad, ook opgegeven door een
correspondent uit Leuven. Een zegsman uit Hengelo breidt de vloek zelfs uit tot krijg
aids van je vader! En in Amsterdam schijnt krijg een aidsbult! voor te komen. Zie
Sanders en Tempelaars (1998). —> vergassen.
ajakkert —» ajakkes.
ajakkes, ajakkie, ajakkus
In de woorden ajakkert, ajakkes (1855), ajaszes, ajasses is er sprake van een verbastering
van de uitroep of verzuchting Ah! Jezus. Het woordenboek zegt van deze bastaardvloeken dat zij thans fungeren als uitroepen van tegenzin, van afkeer of walging. Zij
worden vooral in zeer informele spreektaal gebezigd. In de jaren dertig van de 20ste
eeuw is ajakkie gebruikt in het meisjesboek In gelijke pas van Nachenius Roegholt. De
verkorte vorm jakkie is eveneens opvallend aanwezig in meisjesboeken uit bovengenoemde periode. Ik noem o.a. Els neemt de leiding van Ada van Oordt en Drie meisjes
op eenflatvân Annie Smit. Ook ajakkes en jakkes blijken vooral in meisjesboeken voor
te komen. Zo bijvoorbeeld in Loula Almerus van Truida Kok (circa 1910), Wereldkampioen (circa 1936) van Helen Balbian, Jessy en de anderen (jaren dertig) van Emmy van
Lokhorst, De grote verandering (jaren dertig) van Ada van Oordt, De kleindochters van
mevrouw Westlandt (vierde kwart 19de eeuw) van Truida Kok en in Fransje Elswoudt
(1903), eveneens van Truida Kok. Ajakkert en ajakkes gelden als nog grotere verminkingen dan jazus, sjesis e.d. Zie ook harrejakkes en harrejassus. —> jakkes, jakkie.
ajasses, ajaszes, ajazzus —> ajakkes.
ajax
De hierboven besproken bastaardvloeken ajakkert, ajakkes, ajakkie of ajasses liggen
niet op de hoogvlakte van de blasfemie. Ajax! is een grappig bedoelde substitutievloek
en uitroep die waarschijnlijk geen enkele directe associatie heeft met de Griekse held
van die naam. Dat tegenstanders van de gelijknamige Amsterdamse voetbalclub deze
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vloek bij voorkeur gebruiken om de supporters van die club te tarten, is nog nimmer
statistisch onderzocht, laat staan bewezen.
ajuin —> dak.
Aken
In Boertighe duchten, reden-rijckelijckghecomponeert door G.H. van Breughel, een tekst
die in Amsterdam gedrukt is in 1631, komt voor lek wou de droes u lyjfhad te Aken
gevoert! Hertaald wil dat zeggen 'ik zou willen dat de duivel je lichaam naar Aken had
gebracht'. Deze verwensing heeft niet meer die letterlijke betekenis, maar veeleer die
van 'loop naar de pomp'. De plaatsnaam Aken staat hier voor 'een geweldig eind weg'.
Vgl. Stoett (1943: nr. 1431).
akereers
Ontleend aan het Franse sacré. In de 17de eeuw komt deze bastaardvloek voor bij W.
van Focquenbroch (ca. 1630-1675). Het kan welhaast niets anders zijn dan een
misvorming van sakker. Een vormvariant is sakkereels, waarnaast ook sakkereers
voorkomt. De emotionele betekenis is iets zwakker dan die van sakker(s) en komt in
de buurt van 'verdraaid'. —» sakker.
akkerdju
Bastaardvloek van het Franse sacré nom de Dieu. De emoties die de vloek uitdrukt,
zijn ongeloof, irritatie, verwondering enz. Opgegeven door een correspondent uit het
Belgisch-Limburgse Heusden-Zolder. —> sakkerju(us).
akkerdomme
Verdere verbastering van sakkerdomme.
akkerelemalementen
Bastaardvloek, bestaande uit een verder doorgevoerde verzachting van sakker en uit
een verbastering van element. In Gallitalo's vertaling van Rabelais [1682] komt de
formule gans akkerelemaalementen 'bij Gods heilig sacrament' voor. De vloek drukt
woede, ongeloof, irritatie e.d. uit. Elders is ze nog niet aangetroffen. —» sakker,
ellemallementen.
akkerlijden
Uitroep van drift, verwondering enz., in de platte spreektaal der 17de eeuw, doch thans
verouderd. Opzettelijk verminkte uitspraak van de oorspronkelijke term sakkerlijden!
sacre lijden! 'bij het heilige lijden des Heren! bij de passie!', zegt het wnt. De vloek
dient om de woorden van de spreker te versterken. —» sakkerlijden.
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akkermast, akkremast
Uitroep en bastaardvloek die op dezelfde wijze gevormd is als akkerment. Het tweede
deel is niet geheel duidelijk. De vloek lijkt tot de 17de eeuw beperkt; drukt woede,
ongeloof en dergelijke uit en versterkt de emoties van de spreker. Als variant komt
ook voor akkremast (en). —» akkerment(e).
akkerment(e), akkrement
Uitroep van drift, verwondering enz., in de platte spreektaal der 17de eeuw, doch thans
verouderd. Opzettelijk verminkte uitspraak van de oorspronkelijke term sacrement!
of sacrementen! 'bij het heilige sacrament!' of: 'bij de heilige sacramenten!', aldus het
wnt. Als variant komen voor bij gants akrementen 'bij Gods sacramenten'; by den
akrementen; by den ac(c)ermenten; o ackermenten en akkermenten. In de Klucht van
de Bedroge Dromer [1656] van J. Wissingh komt de verbastering moort bij den
accrementen voor. Akkerment(e) of veldmente is de naam van een plant. Wat wij zien
is dat ook andere planten dienst gaan doen als substituutvloek. Vandaar pestenake of
gans pestenake. De emoties die de vloek uitdrukt zijn woede, verontwaardiging en
andere frustraties. —>• pastenake, sacrament, veldmente.
akkrelenten
In De Gehoornde Duvel met Bokspoten [1704] van S. van Rusting komt de bastaardvloek
bij den akkrelenten voor. Elders is hij nog niet opgetekend. Wij hebben hier te maken
met een verbastering van bij den sacramenten. De emotionele betekenis duidt op
ongeloof, verontwaardiging.
akkremalimasten
Deze bastaardvloek werd uitsluitend aangetroffen bij S. van Rusting. Wij stuiten hier
op een verbastering van sacrament. Voor datering en aard van de verbastering —»
akkremalimenten.
akkremalimenten
In de vroeg-achttiende-eeuwse klucht Dronke Brechtje van J. van Elsland komt de
verbinding voor bij den akkremalimenten. Hierin moeten wij een vervorming zien van
bij den sacramenten. Zonder voorzetsel komt de vloek ook voor in De vol-geestige
Werken van S. van Rusting. Nemen wij het genre van de teksten in ogenschouw, dan
mag men vermoeden dat dergelijke verbasteringen uit waren op een gulle lach van de
toeschouwer. De vloek is tot een uitroep van verbazing, verwondering, ongeloof e.d.
geworden.
akkremast —» akkermast.
akkrement —» akkerment(e).
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al
In de Middelnederlandse periode werden als eedformules gebruikt bi al dat God leven
liet 'bij alles wat God liet leven', bi al dat levet 'bij alles wat leeft' en bi al dat God hevet
weert 'bij alles wat God waardevol vindt'. Deze eden konden ijdel gebruikt worden en
in uitroepen veranderen. Al wordt gebruikt als uitroep van verbazing. Wij kennen
nog alle duivels! en alle mensen als gewone uitroep van ongeloof of ergernis. Soms
wordt alle mensen versterkt tot allemensenkinder of allemensennogaantoe. Ook alle
Goden! en alle (Gods lieve) heiligen! zijn nog hedendaags.
alderjekus -> allejezus.
alleje(e) —> allejezus.
allejezus
De betekenis van deze vloek is 'almachtig'. Thans doet de vloek vooral dienst als
versterkende uitroep van verbazing, ergernis enz., maar ook om woede en andere
frustratie uit te drukken. Varianten zijn alderjekus en alleje(e). —» Jezus.
alles
Met de hedendaagse verwensing krijg alles! wordt letterlijk niets anders bedoeld dan
'krijg alles wat er aan ziektes en andere ellende te krijgen is'. De betekenis die hier
evenwel wordt gerealiseerd, is de emotionele 'ik erger mij kapot aan je, ik walg van je,
rot op'. Sanders en Tempelaars (1998) geven nog als varianten krijg nou gauw alles! en
krijg nou echt alles! Een unicum lijkt te zijn krijg alles wat er op het bord van de polikliniek
staat, behalve de dokter en het spreekuur! Deze zwierige verwensing kregen zij van een
zegsman uit Rotterdam.
al(le)machtig
Als variant van allejezus komt van oudsher (d.w.z. vanaf 1878-1881) voor allemachtig!,
een vernederlandsing van het Latijnse omnipotens. Vaak zien wij ook de vloek god
al(le)machtig, regelmatig voorafgegaan door wel. Dit laatste is dan vaak tot een uitroep
van verbazing, verontwaardiging e.d. geworden. De uitroep wordt soms schertsend
en versterkend uitgebreid tot wel allemachtig tachtig! Vgl. Mullebrouck (1984). De
expressieve waarde van het binnenrijm duidt op opperste verbazing. —» God, God
almachtig, Jan2, om Godswil.
almogend
Betekent ongeveer hetzelfde als almachtig. Het komt reeds in die betekenis voor in
het Middelnederlands. De letterlijke betekenis is 'allesvermogend, volstrekt onbeperkt in macht, almachtig, als attribuut van God en Christus'. IJdel gebruik leidt tot
een vloek en uitroep van verwondering, verontwaardiging enz.: wel allemeugend!; wel
allemendig!
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altaar —> outaar.
amaai -> God amy.
Amandus, Amant
Bij Sint-Amandus is een eedformule waarbij de heilige Amandus tot getuige wordt
aangeroepen dat men de waarheid spreekt. Het ijdel gebruik van die eedformule
maakt haar tot vloek, die, om te voorkomen dat de heilige dat gebruik aan de spreker
zou vergelden, verbasterd en dus afgezwakt kan worden. In de Middeleeuwen komt
voor bi sente Amant. Met deze eed of uitroep zal ongetwijfeld Amandus van Maastricht
(f679) bedoeld zijn. Hij was de eerste die na de volksverhuizing (ca. 635) vanuit Rome
als missionaris naar de bewoners van het gebied tussen Franken en Friezen werd
gezonden, schrijft Louis Goosen in zijn Van Afra tot Zevenslapers (1992: 30-31).
Sint-Amand stichtte kloosters te Gent en Elno bij Doornik en kerken onder meer te
Antwerpen. Zijn bekendste leerling was Sint Bavo. Amandus staat te boek als de
apostel van Vlaanderen en van de Belgen. Hij is patroon van bierbrouwers, wijnhandelaren en kasteleins (Goosen 1992: 31).
Het zal niet verbazen, dat de volgende formules en/of uitroepen hoofdzakelijk in
Vlaamse en Vlaams-Brabantse teksten voorkomen: aise helpe mi sente Amant 'waarlijk, moge de Heilige Amandus mij zo helpen'; so helpe mi, die goede sente Amant.
Amersfoort
De plaatsnaam Amersfoort komt voor in de verwensing stik de moord in Amersfoort!
De rijmwoorden met hun donkere, klankexpressieve klinkers en de zware consonantcombinaties geven de verwensing een extra dreiging. Vgl. Van Eijk (1995: 136). De
emotionele betekenis van de vloek duidt op woede, minachting, haat. —> moord,
steken.
ammedegodver
Bastaardvloek en uitroep die is samengesteld uit een verbastering van aan mij de en
godver, een verkorte vloek van godverdomme. In het hedendaags Nederlands kennen
wij de uitdrukking an me nooit nie of aan mij nooit niet! 'dat doe ik in geen geval'. De
betekenis van de onderhavige bastaardvloek zal zoiets zijn als 'over, voor mij de
verdoemenis'. De emotionele betekenis ervan duidt op 'bekijk het maar'.
ammedemielj aarde
Bastaardvloek die bestaat uit de spreektaalvariant ammede, die correspondeert met
aan mij de in geschreven taal, en mieljaarde, een verkorte vorm van het Franse milliard
de dieux. Letterlijk betekent de vloek dus 'aan mij de miljarden goden'. Die betekenis
is volledig afgesleten. Als uitroep betekent de vloek niet meer dan 'bekijk het maar,
lazer op, mooi niet'.
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ammedenonde
Bastaardvloek die bestaat uit de spreektaalvariant ammede 'aan mij de' en nonde, dat
een verbastering is van nom de (Dieu). De betekenis is thans niet meer dan die van 'ik
denk er niet aan, bekijk het maar', en de functie is die van een uitroep.
andjoen
In Vlaanderen komt de bastaardvloek wel lieve andjoen! voor. Andjoen is een gewestelijke naam voor ui. Het woord fungeert als substituut van Heer, God, genade! e.d.
IJdel gebruikt drukt de vloek ongeloof uit, maar ook teleurstelling, lichte verontwaardiging e.d.
Andries
Bij Sint-Andries is een eedformule waarbij de heilige Andreas tot getuige wordt
aangeroepen dat men de waarheid spreekt. Het ijdel gebruik van die eedformule
maakt haar tot vloek, die, om te voorkomen dat de heilige dat gebruik aan de spreker
zou vergelden, verbasterd en dus afgezwakt kan worden. Deze eedformule is alleen
aangetroffen in het vierde boek van Vanden Wapene Martijn (eerste helft 15de eeuw).
Sint-Andreas was een van de apostelen. Hij was visser en is de patroon van de vissers.
Anna
Bij Sint-Anna is een eedformule waarbij de heilige Anna tot getuige wordt aangeroepen dat men de waarheid spreekt. Het ijdel gebruik van die eedformule maakt haar
tot vloek, die, om te voorkomen dat de heilige dat gebruik aan de spreker zou
vergelden, verbasterd en dus afgezwakt kan worden. Anna was de grootmoeder van
Jezus en de beschermheilige van de huismoeders. In de Lage Landen zijn er vele
geneeskrachtige bronnen die haar naam dragen. Het water van die bron geneest
oogziektes, doet koorts en huiduitslag verdwijnen, alsmede borst- en buikpijn. Omdat
de mens van zijn aangeroepen heilige niet alleen genezing van een bepaalde kwaal
verwacht, maar ook gelooft dat die heilige in staat is de ziekte te veroorzaken, kan een
aanroep ook een verwensing worden. Met het aanroepen kan men in het geval van
Anna zichzelf of een ander de kwalen toewensen die zij vermag te genezen (Van Eijk
1994:71). Bay sint An 'bij Sint-Anna' is, geuit door een vrouw, uitsluitend aangetroffen
in Trijntje Cornelis [1657] van Constantijn Huygens.
Antonius
Bij Sint-Antonius is een eedformule waarbij de heilige Antonius tot getuige wordt
aangeroepen dat men de waarheid spreekt. Het ijdel gebruik van die eedformule
maakt haar tot vloek, die, om te voorkomen dat de heilige dat gebruik aan de spreker
zou vergelden, verbasterd en dus afgezwakt kan worden. In de Middeleeuwen komt
voor bi sent Thoon 'bij de Heilige Antonius'. Antonius Abt (251-356) werd in het
Westen geapprecieerd als wonderdoener, demonenbestrijder en beschermheilige.
Het varken, teken van vruchtbaarheid, aarde, ontucht en duivel, is Antonius' meest
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gebruikte attribuut. Gekleed in kovel, kap en scapulier van de antoniusbroeders,
draagt hij verder als eremiet een belletje (ter verdrijving van demonen); als patroon
tegen 'antoniusvuur' (alle besmettelijke ziekten) heeft hij een fakkel; als monnik een
t-vormige staf. Soms vergezellen hem doodshoofd, boeken of een kaars, als toespelingen op 'vanitas'. Velen moest hij beschermen: armen- en ziekenverzorgers, ridders,
schutters (vanwege zijn ridderlijke afkomst), boeren, schilders, doodgravers, allen die
beheksing vreesden. En ook het vee (Goosen 1992: 36-37). Omdat de mens van zijn
aangeroepen heilige niet alleen genezing van een bepaalde kwaal verwacht, maar ook
gelooft dat die heilige de ziekte kan veroorzaken, kan een aanroep ook een verwensing
worden. Omdat de heilige Antonius wordt aangeroepen tegen het vuur, d.w.z. tegen
erysipelas ('belroos') en gangreen, is het begrijpelijk dat het gebruik van zijn naam in
een verwensing, betekent hem vragen die ziekte iemand te laten overkomen. De
aandoening die nu als ergotisme bekend is, werd in de Middeleeuwen met verschillende namen aangeduid; naast antoniusvuur kende men ook kriebelziekte en heilig
vuur. Al deze namen verwijzen naar een kenmerkend symptoom waarmee de ziekte
bij veel patiënten begon, een branderig gevoel in armen en benen. Aan het einde van
de 11de eeuw verspreidde zich het goede nieuws dat de relieken van Sint-Antonius,
die in een dorp in de buurt van Vienne (Doupliné, Frankrijk) werden bewaard, een
geneeskrachtige werking hadden ten aanzien van ergotisme. Naar aanleiding van de
wonderbaarlijke genezing van zijn zoon stichtte een Franse edelman in dit dorp een
hospitaal voor patiënten die het gebeente van de heilige kwamen vereren. De patiënten
werden verzorgd door een broederschap die later uitgroeide tot een grote hospitaalorde, die der antonianen. Die beperkte zich niet tot het vereren van de relieken van
zijn heilige, maar ontwikkelde ook eigen methoden voor de behandeling van ergotisme. Aldus J.P. Mackenbach (1995: 2669 e.v.). Het wnt kent sint-antoniusvuur als
benaming voor verschillende ziektes bij mens en dier. De patiënten vertonen allen
dezelfde uiterlijk waarneembare verschijnselen, t.w. ontsteking van de huid, gepaard
gaande met rode vlekken, puisten, zweren en dergelijke (vergelijk ook Weijnen 1995:
137). In dialect-enquêtes rond 1980 voor Brabantse en Limburgse dialecten heeft
sint-antoniusvuur nog de betekenis 'roodvonk'. Zie verder Weijnen (1995: 138-9).
Antonius Abt werd de meest populaire heilige van West-Europa (Van Setten 1986:
10-14). Wij vonden ook de varianten bi sent Thoon en bi sent Thoyn.
apelazarus, apelazerus
Een enkele maal komt in ons materiaal de verwensing krijg het apelazarus! voor. Wat
apelazarus precies betekent? Ik zoek aansluiting bij 'melaatsheid van apen'. In elk geval
is het iets vreselijks dat men iemand in geval van heftige frustratie toewenst. Stoett
(1943: nr. 197) noemt krijg het lazarus!, krijg het apelazarus! en krijg het lazarusklap!
synoniemen van krijg de dood!, krijg het spit!, krijg het koliek!, krijg de kippenkoorts!,
krijg de kouwe koorts!, krijg het slingerschijt!, krijg de krenk! en krijg de dalles! De
emotionele betekenis duidt op walging, minachting. -> klaplazarus, kleplazarus,
laplazarus, lazarus, leplazarus.
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apendrillen —> Sebaldeburen.
apenstaarten bloed
In de 18de eeuw komt deze uitroep voor naast gants bokkenbloed. Gants is natuurlijk
een verbastering van God. De waarschijnlijk als grappig bedoelde uitroep van ongeloof, verbazing of frustratie lijkt geïnspireerd door o bloet van gansen, waarbij gans
geassocieerd wordt met het dier. Het wnt zegt er het volgende van: "Vermoedelijk is
de uitdrukking hieruit te verklaren, dat de kermisapen, die men oudtijds (...) in deze
streken te zien kreeg, veelal zonder staart waren, als behoorende tot de afdeeling der
apen uit Noord-Afrika en Gibraltar. (...) Was men dus eertijds aan staartloze apen
gewend, dan moest de staart van een aap als iets zeer vreemds, als iets ongerijmds
voorkomen, en apestaarten kon dus worden gezegd voor dingen die niet bestaan,
gekheden." —» bloed.
apentering
De verwensing krijg de apentering! drukt minachting e.d. uit. Het element ape- is niet
meer dan een versterking van de verwensing krijg de tering! —» tering.
apezuur
De verwensing krijg het apezuur! is opgetekend door Inez van Eijk (1995: 135), maar
komt niet in de Grote van Dale voor. Volgens Stoett (1943: nr. 104) betekent het
letterlijk 'val in een lichte bezwijming'. Het woord is net als appelflauwte een verbastering van apoplexia. De emotionele betekenis is 'ik minacht je'. —» appelflauwte.
Apollijn
Niet alleen bij de God van de christenen kon men zweren. Ook de God der Saracenen
vinden wij in het Middelnederlands in eed- en vloekformules. Ik noem in dit verband
de eed bi Apollijn. —> Jupetijn, Tervogant, Venus.
apoplexie —» popele(n)cie.
appelflauwte
De verwensing krijg een appelflauwte! behelst een vervorming van de geleerde term
apoplexia 'beroerte'. In het Nederlands komt als variant ook popelsije voor. Huizinga
(1997: nr. 460) omschrijft appelflauwte als 'bezwijming, licht voorkomende flauwte,
waardoor men bleek en onpasselijk wordt, maar daarbij niet het gehele bewustzijn
verliest. Veelal met de bijgedachte, dat het een voorgewende aandoening, louter een
vertoning is.' Men vermoedde dat mensen die geen al te sterke zenuwen hebben,
zouden bezwijmen in een vertrek waarin appelen of andere vruchten liggen, en waar
de lucht bedorven is door het zich uit het fruit vormende koolzuur enz. Ook denkt
Huizinga aan de mogelijkheid dat de voorbijgaande flauwte zich laat genezen door
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het eten van een zure appel. De emotionele betekenis van de verwensing is 'ik ben
woedend op je en niet langer in je geïnteresseerd, ik veracht je'. —> apezuur.
Arabisch —» kutkanker.
ar(re)jaszes —» jasses.
arm
Als men iemand eeuwige jeuk en te korte armpjes! toewenst, betekent dat letterlijk veel
ongemak. De verwensing komt voor met het werkwoord krijgen en ook in de verkorte
vorm krijg te korte armpjes! Blijkens mijn vragenlijsten komt deze verwensing vrij
algemeen in Nederland voor. Vgl. ook Van Eijk (1995:136), die als variant kent ik wens
je veel jeuk en korte armpjes! De emotionele betekenis is die van minachting, verachting. —» schurft.
arme —» kramp.
arrejakkus
Bastaardvloek van alle jezus of here jezus. Als uitroep drukt de term afkeer, walging
e.d. uit. Sint-Arrejakkus komt voor als apocriefe heilige en is de patroon van alle
viezeriken.
asmodee
De verwensing loop naar de asmodee! is een verbastering van het Hebreeuwse nooch
der Aschmedaj. Dat betekent 'naar Asmodeus'. Asmodeus was de vorst der demonen.
De emotionele betekenis is 'ik walg van je, maak dat je wegkomt'. Varianten zijn
asmodai, hotsmodee. —» ratsmodee.
assen —» schijten.
attenoje
Variant attenooie. Bastaardvloek en uitroep van verbazing. Afkomstig uit het Hebreeuwse adonaj eloheinum 'mijn Heer en mijn God'. Adonai werd door de Israëlieten
gebruikt als substituut, naast Jehova, voor de heilige naam van Jahwe. Andere varianten zijn addenommeleheine, attenojeleheine, attenooielijne, oddeleheine, oddenommele
en ottelenojeheine.
attenojeleheine, attenooielijne —> addenommeleheine, noliejeheine.
augustus
In Vlaanderen komt de bastaardvloek wel grote augustus! voor. Vgl. Mullebrouck
(1984). Dit lijkt mij een eufemistische vervanger van wel grote goedheid! De vloek
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verliest door die eufemisering een belangrijk deel van zijn theatrale geladenheid. De
emotionele betekenis stel ik gelijk aan die van wel verdraaid! grote Mozes!
awarijt —» waarheid.
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Baal
In Maerlants Rijmbijbel [1285] komt si snoeren up baal 'zij zwoeren bij Baal' (vs 7693)
voor. Gewoonlijk wordt Baal in het Oude Testament gebruikt als aanduiding van een
godheid, van een afgod. Volgens de geleerden staat het vast dat Baal een natuurgod
is geweest waaruit op enig moment de zonne- en weergod werd geabstraheerd. Baal
wordt soms gelijkgesteld met de Babylonisch-Assyrische dondergod. Als men zo'n
godheid te vaak tot getuige roept dat men de waarheid spreekt, wordt de eedformule
ijdel gebruikt en later tot vloek en uitroep.
baan
Een Vlaamse zegsman kent de verwensing kust mijn reet, de baan in! Zij is wel heel
direct en onopgesmukt. Het tweede deel van de verwensing plaatst ons voor enige
raadsels. Een groezelige letterlijke verklaring ervan zou kunnen zijn 'ga mijn aars,
mijn endeldarm binnen'. Misschien wordt met baan niet meer bedoeld dan de spleet
tussen de twee billen. Mijn zegsman voegt eraan toe dat het een verwensing is die niet
alleen door losbollen, drinkebroers en vrekken gebruikt wordt. De emotionele betekenis duidt op minachting e.d. en kan weergegeven worden met 'ik walg van je, alleen
het minderwaardigste is voor jou goed genoeg'.
baard
De verbinding bij Gods baard was een historische eedformule waarin God en zijn
baard tot getuige worden aangeroepen dat men de waarheid spreekt. Het ijdel gebruik
van deze formule maakt haar tot vloek. De eed bi minen barde wordt in het Middelnederlands ook gebruikt als een vrij gevaarloze uitroep. Een andere vaste formule is
bij Judas' baard. Het WNT II, 827 schrijft dat de Germanen reeds de gewoonte hadden
om een eed te doen bij iemands baard. Later werden dergelijke eden niets dan grappige
formules om iets te verzekeren.
bagger —» zakken.
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bakhuis
In het zestiende-eeuws is overgeleverd En tsnotgat van Cerberus moet in U bachuys
leken 'moge het snot uit het neusgat van de hellehond, Cerberus, in uw aangezicht
lekken'. Deze verwensing beoogt ongeluk en drukt haat en walging uit.
bakken
In Vlaanderen kent men de uitdrukking bakt zei als verwensing. Bij Conscience
kunnen wij lezen: "Bakt ze met smout, uwe genadige Heeren, die uw zweet en bloed
in steekspelen en gastmalen verbrassen." Dit betekent 'bak uw vergevingsgezinde
heren in reuzel, die (het geld van) uw zweet en bloed (van uw arbeid) verbrassen met
gastmalen en toernooien'. —» grootje, hart, huis, klits, Pruis-Pommeren, uitknijpen.
bal
In vooral het zuiden van het taalgebied komt de elliptische verwensing mijn ballen!
voor. Daarnaast verschijnt de volledige vorm lik mijn ballen! Eenmaal noteerde ik ja,
mijn ballen Gerard! Al deze varianten wijzen op minachting, onmacht, ergernis enz.
en betekenen 'bekijk het maar, je kunt me wat, ik wil niet meer met je te maken
hebben'. -» Gerard, likken.
balein —> deur.
balg
In Vlaanderen komt de verwensing voor hef uw balg weg! Met de betekenis 'maag'
heeft de verwensing niet zoveel meer te maken. De gesprekspartner wordt door de
verwenser uit boosheid, irritatie enz. aangespoord om iets onmogelijks te doen. De
betekenis laat zich raden: 'ik heb een vreselijke hekel aan je, verdwijn uit mijn
gezichtsveld'. Hoogfrequent is de verwensing niet. Uit een enquête in 1999 onder 111
Vlamingen bleek dat ze slechts aan 7 zegslieden bekend was.
ban
In de Middeleeuwen kwam de eed by den ban 'op straffe van de ban' voor. Deze
eedformule werd tot een uitroep van verbazing enz. Men nam verbanning als onderpand voor de waarheid.
banaan
In een interview met de moeder van voetballer Patrick Kluivert wordt de verwensing
ga bananen plukken met je moeder! gebruikt. De emotionele betekenis laat zich licht
raden: 'hoepel op' enz. Minachting drukt zij vooral uit. —> gaan.
band
De woordgroep lekke band in de regen!, die nu als uitroep gebruikt wordt, is een
eufemistische substitutievloek voor Leidsman ten leven, een erenaam voor de God der
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christenen. De oorspronkelijke betekenis van deze verdoezelende vloek is gelijk aan
die van godverdomme. Thans drukt de vloek op schertsende wijze vooral verbazing,
ongeloof e.d. uit.
barbiesjes, barrebiesjes
De verwensing loop naar de bar(re)biesjes! heeft als emotionele betekenis 'ik walg van
je, hoepel op'. Het woord barbiesjes is een verbastering van Barbice, het huidige
Brits-Guyana, dat vroeger een Nederlandse kolonie was. Volgens de Summa Encyclopedie (1973) heerst er een moordend, ongezond klimaat. Vanaf 1804 werden Berbice,
Demerara en Essequibo door de Engelsen bezet. De verwensing staat gelijk met
iemand naar de Mokerhei, naar de hel wensen en betekent letterlijk 'ga je dood ver van
hier in een moordend klimaat maar tegemoet'. Huizinga (1997: nr. 679) noemt ook
nog als analoge uitdrukkingen naar Iesjekeep (Essequibo) gaan, naar Jaffa gaan. Bij
Harrebomée komt in 1858 de variant ga naar de Berbice! voor.
barmhartig
In Vlaanderen komt de verwensing barmhartige tijd! voor. Tijd is daarin een substitutievloek van God. —> tijd.
barsten
Als iemand een ander ziet als oorzaak van of aanleiding tot zijn eigen ongeluk,
tegenslagen, ergernis en dergelijke, uit hij de wens dat die ander getroffen wordt door
onheil. Hij wenst hem kwaad toe. Volgens het wnt is de verwensing barst! zelfs een
'platte' verwensing. Een andere verwensing met dit werkwoord is je kunt voor mijn
part barsten! In Vlaanderen kent men volgens MuUebrouck (1984) de variant dat ge
maar barst, gij lelijk beest! Thans is de betekenis 'je kunt mij wat, bekijk het maar'.
Tegenwoordig hebben verwensingen als barst, stik, val dood, verrek enz. niet meer een
letterlijke betekenis, maar doen zij dienst als krachtige bewoordingen om misnoegen,
ontevredenheid of afkeer te uiten over iets. De verwensing laat hij barsten! drukt thans
gelatenheid of onverschilligheid van de spreker uit ten opzichte van het gebeuren of
de daad van hemzelf of van een ander. De vervloeking dat zij barst! geeft uitdrukking
aan een wens of verlangen van de spreker. Ook komt nog voor ik mag, wil barsten (als
het niet waar is). Deze zelfverwensing wordt gebruikt ter bevestiging van de waarheid
en betekent 'ik moge barsten als het niet waar is wat ik zeg'. In Polletje Piekhaar [1935:
63] van Rotterdammer Willem van Iependaal komt de verwensing voor barst in
bonkies met je geslij m ! Een van mijn Leidse zegslieden stuurde het volgende versje op:
'Stik, verrek, verrot, verteer, donder op en lazer neer, val in drieën voor mijn knieën, val
in moten voor mijn poten, krijg de kouwe kippenkoorts, waterpokken enzovoorts. Barst!'
Een vijftienjarige scholiere uit Munstergeleen stuurde de volgende versie in: 'Stik,
verrek, verrot, verteer, val kapot en leef niet meer, krijg de kouwe kippenkoorts, vieze
viooltjes enzovoorts. Val in drieën voor mijn knieën, val in mootjes voor mijn pootjes,
met andere woorden barst! —» kippenkoorts, malariatyfus, touw, vallen.
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barvoets -» Halle.
Bauwen —» Bavo.
Bave —> Bavo.
bavius
In de Klaagbox van Internet vond ik een bericht van 13 augustus 1997 dat als volgt
luidde: "krijg jij lekker de bavius of gewoon een hoge schoen, met je lampekappegezichie." De verwensing krijg de bavius ofgewoon een hoge schoen! ben ik tot op heden
nergens anders tegengekomen. Of met bavius een niet bestaande ziekte bedoeld wordt,
is moeilijk te bewijzen. Misschien moeten wij denken aan de Romeinse pruldichter
Bavius, die bekend stond om zijn bedillende kritiek op Horatius en Vergilius. De
persoonsnaam zou dan tot zaaknaam geworden zijn en zoiets betekenen als 'krijg de
bedilzucht'. Dit alles blijft vooralsnog uiterst speculatief en gekunsteld. Een andere
hypothese zou kunnen zijn dat bavius een soort hoge schoen is, die speciaal vervaardigd is voor iemand met een klompvoet 'een voet met gedraaid hielbeen en naar
binnengerolde voet'. Wat wel zeker is, is dat de verwensing boosheid en minachting
uitdrukt, die alleen weggenomen kan worden als de veroorzaker daarvan door een of
andere ellende van het toneel verdwijnt.
Bavo
Bij Sint Bavo is een eedformule waarbij de heilige Bavo tot getuige wordt aangeroepen
dat men de waarheid spreekt. Het ijdel gebruik van die eedformule maakt haar tot
vloek, die, om te voorkomen dat de heilige dat gebruik aan de spreker zou vergelden,
verbasterd en dus afgezwakt kan worden. De varianten die wij vonden, luiden bi sente
Bave en bij sinte Bauwen. Zij zijn afkomstig uit teksten van vóór 1600 en uit gebieden
die thans aangeduid worden met Vlaanderen. Dit laatste hoeft niet te verbazen. De
heilige die in deze eedformule of uitroep tot getuige wordt aangeroepen of tot
interjectie gedegradeerd, is niemand minder dan Bavo van Gent (ca. 600 - ca. 653),
zoon van een Haspengouwse adellijke familie. Bavo is patroon van de bisdommen
Gent en Haarlem. En vooral zijn bekommernis om de armen wordt alom geroemd
(Goosen 1992: 58-60). Hij wordt aangeroepen tegen kinkhoest, long- en keelontsteking en hij beschermt de oogst (Van Eijk 1994: 79). Varianten zijn Bauwen en Bave.
B-Brugge
In Gezelles Loquela [1907] komt voor als het niet waar is, B-Brugge mag op mijn rug
staan! Uit deze zelfverwensing blijkt dat de stad Brugge de B als speciaal brandmerk
gebruikte en dat men dat vaak op de rug zette van veroordeelden. Deze formule werd
door meineed en ijdel gebruik tot vloek, tot uitroep van verontwaardiging.
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bed
De verwensing val uitje bed! moet meestal niet letterlijk opgevat worden. Zij wordt
gebruikt in geval van stress en frustratie en staat dicht bij je kunt me wat!, je kunt me
gestolen worden! Zij drukt minachting e.d. uit. —» vallen.
bederven
Een correspondent uit Etten-Leur kent als variant van de eerste regel van het verwen singsvers stik, verrek, verrot, verteer: stik, bederf, verrot, verteer. De emotionele betekenis van de gebiedende wijs bederfis 'ik heb een vreselijke hekel aan je, ik veracht je'.
In Sassenheim noteerde ik voorts sterf en bederf.
bedonderd
In het hedendaags Nederlands komt de verwensende uitroep ben je een haartje
bedonderd! voor. De letterlijke betekenis van de verwensing is 'ben je een beetje door
de donder getroffen'. Wij maken daarvan 'ben je niet goed wijs'. De emotie die
uitgedrukt wordt, is verontwaardiging, wrevel, afkeer e.d. Ben je bedonderd! is frequenter dan ben je een haartje bedonderd! Ook de verkorte vorm ben je een haartje!
komt voor. —» betoeterd.
been —» slingerschijt.
beer
Synoniem met dit woord is gier. Meestal betekent het 'menselijke uitwerpselen'. Als
men iemand toevoegt zak in de beer!, dan is dat een verwensing die voortkomt uit
irritatie, ergernis of woede, en soms ook uit minachting en onverschilligheid. De
betekenis is momenteel zoiets als 'ik hoop dat er iets vreselijks met je gebeurt' en wat
minder sterk 'je kunt me wat, stik, barst'. —» zakken.
bef
In de hedendaagse jeugdtaal gebruikt men vaak de vloek en uitroep kutje bef. om
ongeloof, verbazing enz. uit te drukken. Men kan hierin een tautologie zien, omdat
bef ook 'vrouwelijk geslachtsdeel' betekent. Men kan ook denken aan een achtergeplaatste imperatief. De betekenis is dan die van een verwensing 'prikkel met je mond
en tong het vrouwelijk geslachtsdeel'. Ook bef. alleen komt als verwensing voor en
drukt dan ongeloof, verbijstering enz. uit. In mijn enquêtemateriaal vinden wij verder
holy bef. Wellicht mogen wij in deze verwijzing naar het heilige der dingen een felle
doorbreking van het taboe zien. Een vloek met de betekenis 'heilig vrouwelijk
geslachtsdeel' drukt dan de heftigste graad van frustratie uit. —» kut.
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beffen
Onder scholieren trof ik de harde verwensing ga je moeder beffen! aan. De emotionele
betekenis drukt minachting en walging uit en kan het best weergegeven worden met
'rot op, ik kots van je'.
beget, beghet(t) —» get.
begod, begomme, begor(d)t, begot, begudts, begut
Verbastering van bij God. —> God.
bek
De verwensing krijg een (idiote) houten bek! is typisch Haags. Vgl. Bral e.a. (1998). Als
wij van iemand zeggen dat hij een houten kop heeft, bedoelen wij daarmee dat
betrokkene te veel gedronken heeft en barst van de hoofdpijn. Hout in combinatie
met het vulgaire bek zal zoiets betekenen als 'uitgedroogd, zijn sappen verloren
hebbend'. Weinig goeds dus. Dat geldt ook voor breek je bek! uit het verwensingsvers
val dood en vegeteer. De emotionele betekenis van al deze verwensingen duidt op
ergernis, onmacht, boosaardigheid enz. De meest actuele betekenis ervan is 'rot op',
een betekenis die nog versterkt wordt door de bepaling idioot. —» doodvallen,
spijkerschijt, sterven.
bekken —> zak.
bekijken
In het hedendaags Nederlands komen de verwensingen bekijk het even! en bekijk het
(allemaal) maar! voor. Qua betekenis en functie komen zij overeen met verrek (maar)!
bekrenken
Van dit werkwoord komt in verwensingen de vorm bekrenkt! voor naast besucht. De
betekenis van bekrenkt is waarschijnlijk 'word door de (vallende) ziekte aangegrepen
en verbijsterd'. De emotie die uitgedrukt wordt, is afkeer, minachting en woede en
het best weer te geven met 'sterf. Na de 17de eeuw is het woord niet meer opgetekend.
—» bezuchten.
belezen
In het Vlaamse Waasland komt de uitroep loop naar de paters en laat u belezen! voor.
De letterlijke betekenis van deze verwensing was 'ga naar de paters en laat de duivel
bij je uitbannen door belezing'. Belezing betekent 'het uitspreken van liturgische
gebeden ter uitdrijving of afzwering van de boze geest en zijn invloed'. Als vervloeking
betekent de woordgroep zoiets als 'hoepel op'. Zie ook Stoett (1943: nr. 1431). —» lopen,
pater.
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Belisama
Het mooie Keltische meisje Walhalla krijgt in het verhaal Asterix en het ïste legioen
van de koerier Pneumatix het bericht dat haar verloofde Tragicomix in een Romeins
legioen is ingelijfd en naar Africa moet. Vol ontzetting en verbijstering wendt zij zich
tot de Keltische godin, de dochter van de Zonnegod, en net als wij de God der christenen trachten te bezweren met bij God, doet zij dat met bij Belisama.
benedicite, benedictie, benedictus, benedistus, benedyste
Dit woord, dat ontleend is aan de rooms-katholieke eredienst en 'dankgebed' betekent, werd van de 14de tot in de 17de eeuw regelmatig gebruikt om iemands woorden
kracht bij te zetten. Eigenlijk is het een verkorting van benedictus Deus omnipotents
'Heilige, Gezegende God'. Het Benedictus was de lofzang van Zacharias (Lucas 1:
68-79). De meeste katholieken kenden het als het vervolg van het Sanctus (naar Psalm
118: 26). IJdel gebruik ervan kon de gelovigen zeer diep treffen. Als varianten komen
voor: benedicyte, benedyste, benedystes en benedistus. Ook overgeleverd zijn: benedyste
Dominus, benedictus, benedictie en benedictye. Aldus De Baere (1940:124-125).
ben(e)ukt
In ons materiaal komt vele malen bende of zijde ('ben je') benuktl voor als uitroep van
verontwaardiging, verbazing enz. Het is een regionale variant die beperkt blijft tot het
zuiden van ons taalgebied. De betekenis is afgezwakt tot 'ben je mal' of 'ben je nou
helemaal gek geworden'.
Berbice -» barbiesjes.
beres, beris, berus —> beriberi.
beriberi
De verwensing krijg de beris, beres, berus! is mogelijk een verbastering van krijg de
beriberi. Beriberi is een deficiëntieziekte ten gevolge van gebrek aan vitamine Bi
(thiamine) in het voedsel. Het is een zeer ernstige ziekte die zich o.a. kenmerkt door
loomheid in en ten slotte verlamming van de benen. Beri is Maleis voor 'schaap'. De
ziekte wordt zo genoemd omdat de gang van de lijder aan die van een schaap doet
denken. Aldus Huizinga (1997: nr. 932). De Coster [1998] merkt op dat de verwensing
vooral door havenarbeiders gebruikt wordt. Rotterdammers zijn van mening dat het
een verwensing is die typisch is voor hun stad. Gedacht wordt ook wel eens aan een
verbastering van het Hebreeuwse beries hamiele 'besnijdenis'. De verwensing moeten
wij niet letterlijk nemen. Zij drukt woede, verontwaardiging, haat e.d. uit en kan
weergegeven worden met 'rot op, bekijk het maar'. —» krijgen.
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Bernardus
Bij Sint-Bernardus is een eedformule waarbij de heilige Bernardus tot getuige wordt
aangeroepen dat men de waarheid spreekt. Het ijdel gebruik van die eedformule
maakt haar tot vloek, die, om te voorkomen dat de heilige dat gebruik aan de spreker
zou vergelden, verbasterd en dus afgezwakt kan worden. In de Middeleeuwen komt
voor bij Sint Bernaerde 'bij de heilige Bernardus', d.w.z. Bernardus van Clairvaux
(1090-1153). De oordelen over Bernardus lopen uiteen van: het religieuze genie van
de Middeleeuwen en de ongekroonde koning van zijn tijd, tot de grootste schurk van
de 12de eeuw. Bernardus, een kerkleraar, werd de beschermer van mijnwerkers,
imkers en kaarsenmakers en werd aangeroepen bij kinderziekten, bezetenheid, ziekten van het vee en in het stervensuur (Goosen 1992: 72-76). Omdat de mens van zijn
aangeroepen heilige niet alleen genezing van een bepaalde kwaal verwacht, maar ook
gelooft dat die heilige de ziekte kan veroorzaken, kan een aanroep ook een verwensing
worden. Omdat de heilige Bernardus van Clairvaux de patroon is tegen kinkhoest,
reumatische pijnen en sommige veeziekten, is het begrijpelijk dat zijn naam in een
verwensing gebruiken, betekent een verzoek aan hem iemand met die ziekte te slaan.
Bernardus gaf zijn naam aan de 'lopende of blauwe roos', het sint-h er nardsvuur
(Weijnen 1995:148). In de Renoutvan Montalbaen [14de eeuw] komt de formule biden
goeden Sente Bernaerde voor.
beroerte
De letterlijke betekenis van beroerte is 'plotseling optredende stoornis in de hersenen,
hersenbloeding, hersenembolie of hersentrombose'. Die betekenis is afgezwakt in de
West-Brabantse verwensing krijg voor mijn part op slag een beroerte! De emotionele
betekenis ervan duidt op minachting en kan weergegeven worden met 'rot op'. —»
rolberoerte.
beschermen
In de 17de eeuw, bij Bredero, en ten laatste in Willem Leevend [1786] van Wolff en
Deken komt de formule God bescherme ons voor. Deze formule ontwikkelt zich tot
uitroep van verbazing, ongeloof en is daarmee gelijk aan het hedendaagse God beware
ons!
beschijten
De letterlijke betekenis van dit woord is 'iemand of iets bevuilen door erop te schijten'.
Tot in de 17de eeuw werd het woord gebruikt als gebiedende wijs in verwensingen,
vooral als men iemand het zwijgen wilde opleggen. In de Historie van Broer Cornelis
Adriaensen van Dordrecht [1569] kunnen wij lezen: "Houdt u back-huys, ende beschijt
u, want ghy weet niet wat ghy al klapt." Hertaald wil dat zeggen: 'Houd je mond en
besmeur jezelf, want je weet niet wat je allemaal kletst'. Thans verouderd. -» likken.
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beslikt, beslijkt
In West-Noord-Brabant komt als variant van ben je (nou helemaal) bedonderd! voor
bende of zijde beslikt! De letterlijke betekenis van beslijkt is 'met slijk bedekt'. De
emotionele betekenis drukt vooral verontwaardiging, irritatie en ook boosheid uit.
Zij kan weergegeven worden met 'ben je nou helemaal gek geworden, hoepel op, je
kunt me wat'. Vergelijkbaar met deze tot uitroep geworden vloek zijn voorts zijde of
bende ben(e)ukt, ben je besodemieterd, ben je nou helemaal van de ratten besnuffeld enz.
besmettelijke ziekte
Niet frequent, maar wel indringend is de verwensing krijg een besmettelijke ziekte! De
betekenis ervan is gelijk aan 'ik ben kwaad, ik veracht je, hoepel op' en is aangetroffen
sinds 1608 in het Cruydt-Boeck van Rembert Dodoens. Vgl. WNT II, 2053. Deze ziekte
staat in Gent ook bekend als de smetziekte. -» besmetting.
besmetting
In Amsterdam is bekend krijg een besmetting! Ik neem aan dat die vloek dezelfde
betekenis en functie heeft als krijg een besmettelijke ziekte!
bestoven —» sterven.
besuchten —> bezuchten.
beteren, betert -> God.
betoeterd
In het hedendaags Nederlands komt de verwensende uitroep ben je betoeterd!, ben je
een haartje betoeterd! voor. Ik vermoed hierin een eufemistische verbastering van
bedonderd. De emotie die erdoor uitgedrukt wordt, is verontwaardiging, wrevel,
afkeer e.d. —» bedonderd.
betontyfus
Betonrot 'corrosie van de bewapening in beton' is een tamelijk jong woord in het
Nederlands. Betontyfus is een vorming naar analogie daarvan. Het wordt gebruikt in
de verwensing krijg de betontyfus achter je hartkleppen! Datgene waaraan (een deel
van) de verwensing refereert, is onbetwistbaar 'een vreselijke ziekte'. De betekenis van
de verwensing duidt op verontwaardiging, woede, haat enz. en kan weergegeven
worden met 'val dood, rot op'. Vaak, bijvoorbeeld in Beverwijk, Heemskerk, Voorhout, het Zuid-Hollandse Valkenburg en in Sittard, wordt achter hartkleppen toegevoegd dan kan de dokter lang zoeken! —» grafkanker, klarinettyfus, krijgen, schijttyfus,
touwtyfus, tyfus.
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beuk
Als men in Den Haag de verwensing krijg een paar beuken! of krijg een paar achter een
stronttank gevonden beuken! gebruikt, dan heeft dat niets met de beukenboom of met
beuk in de betekenis 'harde klap, slag' te maken. Wel geeft men ermee te kennen dat
men woedend is of zich ergert. De meest actuele betekenis van de verwensing is 'rot
op, ik wil niks meer met je te maken hebben'. Vgl. Bral e.a. (1998).
beuling
De eigenlijke betekenis van dit woord is 'ingewanden'. In Gallitalo's vertaling van Alle
de geestige Werken [1682] van François Rabelais komt de bastaardvloek gans bloed
beulingen darmen voor. Zweren bij lichaamsdelen van God was niets ongewoons. Dus
ook niet 'bij Gods bloed, ingewanden en darmen'. Alleen wanneer men dat te pas en
onpas deed, werd de eedformule tot vloek en uitroep. —> bloed, darm.
bever, beverik
In West-Vlaanderen komt de verwensing krijg de bever of krijg de beverik! voor. De
letterlijke betekenis ervan is 'krijg een zenuwschudding, krijg de koorts'. Natuurlijk
wenst de verwenser iemand deze ziektes niet letterlijk toe. De verwensing maakt
duidelijk dat de gebruiker ervan zo ontstemd is over het gedrag van iemand dat hij
niets meer met hem te maken wil hebben en hem veracht.
bewaren —> God, God beware, God zal me, heer, hemeltje.
bezem
De verwensing slik een bezem! drukt diepe minachting uit en betekent 'loop naar de
pomp'. Alleen gevonden bij De Coster (1998). —» pomp.
bezuchten
Van dit werkwoord komt in verwensingen de vorm besucht! voor naast bekrenkt. De
betekenis van besucht is waarschijnlijk 'moge je door een ziekte, een kwaal getroffen
worden'. De emotionele betekenis zal ongetwijfeld in de buurt gelegen hebben van
'val dood' en woede, haat enz. aangeduid hebben. Beperkt tot de 17de eeuw. -»
bekrenken.
bibber, bibberkoorts
In de Grote van Dale komt het voorbeeld voor Ach Hans, krijg de bibberkoorts! Sanders
en Tempelaars (1998) kennen de versterkte variant krijg de bibberkoorts in je onderbroek! De letterlijke betekenis van bibberkoorts is 'hevige koorts waarbij de patiënt
bibbert'. In de verwensing is de betekenis gespecificeerd tot 'hoepel op, ik veracht je,
ik wil niets meer met je te maken hebben'. In De stoelendans [1983] van P. Koeck komt
krijg de bibber! voor. In West-Brabant komt voor laat ze nou gauw de bibberkoorts
krijgen! —» koorts.
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bibberatie
Een variant op krijg de koorts! is krijg de bibberatie! Letterlijk betekent dat 'word bang,
krijg koorts'. Die betekenis is afgezwakt tot 'donder op, maak het nou'. De verwensing
drukt boosheid en minachting uit, maar, indien nou is toegevoegd, ook ongeloof.
bibberkoorts —>• bibber, koorts.
biegel
De verwensing lik, lek mijn biegel! komt voor in Achel en drukt woede, frustratie en
minachting uit. De letterlijke betekenis van biggel of biegel is 'kiezelsteen'. Er is niet
veel fantasie voor nodig om hier een overdrachtelijke betekenis te veronderstellen. Ik
veronderstel dat biegel dan staat voor 'achterwerk' of'testikels'.
bier
In de 17de eeuw komt de werkwoordelijke uitdrukking zweren bij gans bier en brood
voor. Ik reken bij gans bier en brood tot de verbasterde lijdensvloeken. Hier wordt
ongetwijfeld gezinspeeld op brood en wijn van het Laatste Avondmaal, waarbij in de
vloek de wijn vervangen is door een 'inlandse' drank. Ook de bastaardvloek bij gans
bieren komt voor. Zweren bij gans bier en brood was oorspronkelijk een eedformule
die tot uitroep van verontwaardiging, ongeloof en dergelijke werd. —» bodenbrood.
bierenbrood —> bier, bodenbrood.
bietebauw
De letterlijke betekenis van dit woord is 'bullebak, boeman'. Volgens het WNT wordt
bietebauw gebruikt ter aanduiding van verschijnselen die vrees aanjagen. Het kan dus
ook gebruikt worden in toepassing op de duivel. De Baere geeft als Middelnederlandse
verwensing dat u den bitebou naer 'f kot der hellen vuert 'moge de duivel u naar de hel
brengen'.
bijgat, bygat, bygit, bygut
Tot de 17de eeuw beperkt gebleven bastaardvloek van bij God. Verbazing, ongeloof
e.d. worden er op eufemistische wijze door uitgedrukt. —» God.
bijgheere
In de Middeleeuwen en 16de eeuw komt deze vloek voor, die een vernederlandsing is
van het Franse pargué of parguienne. Ook de variant by ghaere is overgeleverd. In
pargué zie ik een verbastering van par Dieu. Is deze veronderstelling juist, dan is
bijgheere een vergelijkbare variant als bij gort. —» bijgort.
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bij gommen
Bastaardvloek van bij God. Wellicht mogen wij in gommen een verbastering zien van
God mijn 'mijn God'. Verbazing, ongeloof e. d. worden er op eufemistische wijze door
uitgedrukt. —» God.
bijgooi
Verbastering van bij Gode. Komt reeds voor in de Middeleeuwen. Varianten zijn bij
goij en bygoy. De functie van de eedformule is het uitdrukken van ongeloof, verbazing
e.d. -> God.
bijgort
Oude, vooral in de 17de eeuw voorkomende en nadien nauwelijks meer geattesteerde
bastaardvloek van bij God. Vaak ook als bij gort! Verbazing, ongeloof worden er op
eufemistische wijze door uitgedrukt. —> God.
bijlo
Verkorte vorm van bij de heilige Lodewijk. Leendertz (1878) geeft de voorkeur aan
Saint Loth ofwel aan de heilige Landus, een Normandische heilige uit de 4de eeuw.
Bijlo is dan een eedformule waarbij de heilige Lodewijk tot getuige wordt aangeroepen
dat men de waarheid spreekt. Het ijdel gebruik ervan maakt haar tot vloek, die, om
anderen niet te kwetsen, verbasterd en dus afgezwakt kan worden. —> sakkerloot.
bijlode
In het Middelnederlands komt vooral de vorm bi lode voor, maar in het hedendaags
Nederlands is vooral bijlo bekend. Het wnt ziet in lode een mogelijke verbastering van
Gode. Als varianten komen voor beloo, biloi, byloy(e), beloy, bilo, byloo en bayloy.
Vroeger was het een zeer bekende uitroep om een verzekering te bekrachtigen.
Momenteel komt het incidenteel nog voor in historische verhalen en doet dan
gedateerd aan.
Bijsterveld
De verwensing loop met je pis naar Bijsterveld! werd opgenomen in het Bargoens
woordenboek van 1974. De emotionele betekenis is 'ik walg van je, minacht je; maak
dat je wegkomt'. Ewoud Sanders drukte de voetstappen van deze verwensing in Onze
Taal 1998 [blz. 100-101]. Het gaat hier om Rotterdammer Pieter van Bijsterveld
(1870-1950), die o.a. te boek stond als waterkijker, piskijker en uroloog. Volgens
Sanders wordt de verwensing nog door oudere Rotterdammers gebruikt, maar zij lijkt
haar langste tijd gehad te hebben. Tegenwoordig hoor je vaker loop met je pis naar de
dokter! —» dokter.
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bil
In Het Spel vanden heilighen sacramente vander Nyeuwervaert (vijftiende-eeuws) komt
bij den billen als bastaardvloek voor. Met bil wordt hier volgens sommigen gedoeld
op de bijlen waarmee het kruis van Christus gemaakt is. Dat kan, maar is niet voor
de hand liggend. In de 16de eeuw deed men een eed bi Gods billen of gewoon bi den
billen. In Alle de geestige Werken van François Rabelais. Uit het Fransch vertaelt door
C. Gallitalo [1682] komt de bastaardvloek bij gans billen bloem voor. Ik veronderstel
dat bloem in de plaats is gekomen van bloed. Misschien moeten wij uitgaan van een
verbastering bij Gods bil(len) en bloed. Niet alleen bij de billen van God kon men
zweren. Men kon dat ook doen bij zijn eigen billen. Als krachtterm komen dan ook
voor: by myn belle, by mijn billen. Deze laatste blijven tot de 17de eeuw beperkt. Volgens
Sanders en Tempelaars (1998) kennen Noord-Brabantse scholieren de verwensing ga
je billen wassen! 'donder op'.
blaar
In Gras [1982] van C. Schouwenaarts stuiten wij op de verwensing je kunt de blaren
krijgen! Blaar kan verschillende betekenissen hebben: 'roos, huiduitslag, koorts,
blaasachtige opzwelling van de opperhuid', maar ook 'ziekte' in het algemeen. De
vloek betekent 'hoepel op' en drukt vooral minachting uit.
blaaskanker
De Nederlandse cabaretier Freek de Jonge uitte zijn woede en verontwaardiging over
een door een scheidsrechter genomen beslissing als volgt: Blinde, je mag niet eens mijn
hond fluiten! Krijg de blaaskanker, gruizige teringlijer met je astmatische fluittoon!
Geciteerd door De Ley (1994:24). De betekenis van deze verwensing is niet veel minder
dan 'ik ben woedend op je, ik heb een vreselijke hekel aan je, rot op' en heeft niets
met de ziekte te maken. Voor de versterkende waarde van het eerste element —»
blafkanker, kanker.
blad, blaadjes —> takke.
blafhik
In Den Haag (vgl. Bral e.a. 1998) komt de vloek krijg de (gallische) blafhik! voor. Als
het woord blafhik bestond, zou het betekenen 'als blaffen klinkende hik'. De verwensing heeft als emotionele betekenis 'ik minacht je, kots van je, donder nu maar gauw
op'. Natuurlijk gaat het hier om een versterking van krijg de hik! —> hik.
blafkanker
In onze vragenlijsten wordt een aantal keren de verwensing krijg de kanker! opgegeven.
Die verwensing, die gebruikt wordt als men woedend is op iemand, wordt versterkt
door aan het woord kanker een element toe te voegen. Zo ontstond krijg de blafkanker!,
een verwensing die op haar beurt weer versterkt wordt door de toevoeging van een
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bijvoeglijk naamwoord, zoals in krijg de gierende blafkanker! Ik veronderstel in
blafkanker een fantasiewoord, hoewel natuurlijk aansluiting gezocht kan worden bij
blaffen 'hard hoesten'. In dat geval zouden wij kunnen denken aan een vorm van
kanker die met hard hoesten gepaard gaat. —» kanker.
blakeren -> godzaljeblakere.
blank
De betekenis van blank is 'kleine munt van zilver; hier te lande waarschijnlijk slechts
als rekenmunt in gebruik, ter aanduiding van 3/4 stuiver of 6 duiten'. Dit woord komt
in zeventiende-eeuwse bastaardvloeken voor. Bij Bredero vinden wij Wat fransche
blanken! en bij Starter wat duizend fransche blanken! Voor een verklaring van het
gebruik van munten in bastaardvloeken -> stuiver.
blauwzucht
Letterlijk is blauwzucht een ziekte die zich kenmerkt door een blauwe verkleuring van
de huid en de slijmvliezen door ernstig zuurstofgebrek in het bloed. De geleerde naam
hiervoor is cyanose. De verwensing krijg nou het blauwzucht! hoorde ik te Amsterdam.
Zij drukt afschuw, verbazing, minachting en woede uit en kan het best geparafraseerd
worden met 'ga toch gauw weg'.
bleu
Bastaardvloek van het Franse Dieu. Komt slechts een enkele maal voor en dan nog
uitsluitend in het zuiden van het taalgebied. Het drukt op eufemistische wijze irritatie
en andere frustraties uit. —> corbleu, nondebleu, parbleu, sakker(de)bleu, sarnibleu.
blidderum
In Antwerpen komt de verwensing loop naar den blidderum! voor. Volgens Stoett
(1943: nr. 1431), betekent zij zoiets als 'ik ben zo boos, ga ver weg uit mijn ogen'.
Mogelijk moeten wij in blidderum een alternatief zien voor hel, of een andere
gefantaseerde plaats. Meer voor de hand ligt een verklaring die uitgaat van een
vervorming van bliksem. Vgl. Cornelissen-Vervliet 252.
blijven —» stijve.
blik —» verroesten.
blikkendoos
In deze woordgroep mogen wij wellicht een verdoezelende bastaardvloek zien voor
bliksems. —> bliksems.
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bliksem
Het wnt zegt dat bliksem in verwensingen voorkomt en geeft daarvan een citaat uit
Op- en ondergang van Mas Anjello, of Napelse Beroerte, een treurspel uit 1668 van
Thomas Asselijn. Ook vermeldt het dat bliksem synoniem is met duivel, d.w.z. 'in
sommige platte uitdrukkingen'. Als voorbeelden geeft het "Loop naar den bliksem!",
"Ik -geef er mooi de b- van". Wat bij donder wordt opgemerkt over de weersverschijnselen, geldt zeker ook voor de bliksem. Immers, wie alleen maar naar de bliksem wijst,
trekt deze aan en zijn vinger zou verrotten en afvallen, zegt het volksgeloof (Hiller
1987: 25). Wij kennen ook nog voor de bliksem, als de bliksem en om de bliksem. En in
ons recent enquêtemateriaal komt de verwensing voor je kunt door de bliksem getroffen
worden!, die minachting en onverschilligheid uitdrukt en net als loop naar de bliksem
betekent 'bekijk het maar, je kunt me wat'. Een variant hierbij is hij kan wat mij betreft
door de bliksem getroffen worden! In 1974 stuurt een Amsterdamse correspondent aan
Nico Scheepmaker, die dan onder de schuilnaam Hopper een rubriek over thuistaal
verzorgt in de Volkskrant, de volgende anekdote: "Mijn broer was voor de oorlog bij
een boer ondergedoken. Op een dag kregen zij stamppot zoete appeltjes, waar hij gek
op was. Hij riep dan ook: 'oh heerlijk hete bliksem', waarop hij zich een ongeluk
schrok - want hij kreeg van de baas ongenadig door de benen - want, zoals de boer
zei, in zijn huis werd niet gevloekt!" Mullebrouck (1984) geeft voor Vlaanderen loop
naar de bliksem en help donderen! en loop rondom naar de bliksem! —>• opdonderen.
bliksems
De uitroep bliksems nog aan toe!, die in het hedendaags Nederlands het karakter heeft
van een tussenwerpsel en verbazing, ergernis e.d. uitdrukt, heeft in vroeger eeuwen,
evenals donders en duivels, als verwensing dienstgedaan. In de 19de eeuw komt reeds
voor jou bliksems! —> donders, duivels, wiesjebliksems.
blikskaters
Blikskaters (1914), dat nog tot het actieve hedendaagse taalgebruik behoort, heeft als
uitroep van ergernis, be- en verwondering een milde, schertsende betekenis. Voor een
verklaring van het element -katers —» duivel.
blikslagers
Een eufemisme van bliksems! De term is afgezwakt tot tussenwerpsel en betekent
hetzelfde als verduiveld! Meestal aangetroffen als wel blikslagers!
blind
De bastaardvloek gans blind, die alleen in de 17de eeuw voorkomt, is een substitutievloek van gans kruis 'bij het Kruis van God'. In plaats van kruis gebruikte men kruik
en vervolgens allerlei andere welluidende plaatsvervangers. Misschien is het voor de
hand liggender in blind een verbastering te zien van bloed. —» Maupie.
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bloed
Door associaties met de gekruisigde Christus is het woord bloed in vloeken doorgedrongen. De relatie tussen bloed en kruis is zeer nauw. Bloed is daarnaast verbonden
met allerlei andere gemoedsaandoeningen. Wat bijvoorbeeld met bloed geschreven
is, legt plichten op. Met bloed wordt een verdrag met de duivel ondertekend. In de
meeste religieuze culturen heeft het bloed een grote symbolische waarde. Bloed is ook
het symbool van verschrikkingen. Men spreekt immers van een bloedige revolutie en
van een bloedige slachting. Ook vanwege deze emotionele lading verwierf bloed een
plaats in het vloeklexicon. Vgl. Kiener (1983: 233-234).
De verbinding bij Gods bloed was oorspronkelijk een eedformule waarin God en zijn
bloed tot getuigen werden aangeroepen dat men de waarheid sprak. In de statuten van
de Beggaarde te Brugge [1292] komt de eedformule sueren hi ons heren doedjofbi ons
heren lechame ofbi sire macht voor. Dat betekent 'zweren bij de dood van Onze Heer
of bij het lichaam van onze Heer of bij zijn almacht'. En in de stukken van een Brugse
rechtszaak uit 1295 wordt gezworen vp onsheren bloet 'op het bloed van onze Heer'.
De formule is zeer gewoon in de volkstaal van de 17de en 18de eeuw, schrijft het WNT.
Het is dan wel een bastaardvloek, preciezer nog een lijdensvloek, een uitroep of een
versterkingswoord geworden. Het voorzetsel bij is vaak toegevoegd zonder dat dit
betekeniswijziging met zich meebrengt, bijvoorbeeld in bij Gods bloedend harte of in
by Gants bloet dood 'bij de bloedige dood van Jezus aan het Kruis'. God werd op de
gebruikelijke wijze verbasterd tot gans, gants, gands, gangs. De vaste formule och lieve
bloet van gansenl is na de 17de eeuw niet meer aangetroffen.
Naast elkaar komen voor gans bloed en bij gans bloed. In de Mengel-dichten, gezangen
en kluchtspel, zeer speciaal in De Nacht-wachts [± 1710] van J. de Regt, komt de
volgende passage voor: "Gants bokke bloed Dat jou de pikke schenden moet." Gants
bokke bloed betekent daar 'bij het bloed van Jezus!' De rest van het citaat kan men
hertalen met 'de duivel moge je toetakelen'. Bokke is een substituutvloek van God.
Andere verbasteringen van Gods bloed zijn gans bloemen en gans blommen. Van Gods
bloedend hart maakte men bloement herte, gans hlommerharten, blommer hart, o
bloemerharten, o bloemerherten, gans bloemerharten, blommerhert, blommen herten,
blommerhelten. In de eed o bloedt van keyselstiens ziet De Baere (1940: 108) een
contaminatie van gans bloed en gans keyselstiens. Misschien is stien, steen ontstaan uit
teen. Eenmaal tot steen geworden, kon er gemakkelijk een substituut kiezelsteen
ontstaan. In het Frans correspondeert hiermee par le coeur Dieu sanglant. De Baere
[1940: 115] wijst erop dat het woord gans ook in verband gebracht werd met het dier
dat die naam draagt. Het gevolg daarvan is dat er allerlei komische uitroepen ontstaan
als o bloet van gansen, o bloet van genzen, och lieve bloet van gansen, o ganse bloet. Vooral
in de 17de eeuw horen wij als krachtwoord de uitroepen bloet of o bloet. Ook komt
voor biden bloede en bij den bloe. Een bijzondere verbastering die alle aanstoot
wegneemt, is gants bloet van hoge zolder slacken, een vloek die voorkomt in De
Gehoornde Duvel met Bokspoten [1704] van S. van Rusting. —>• beuling, darm.
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bloedend —> bloed.
bloedhoest
Bral e.a. (1998) noemt krijg de (vuile) bloedhoest! een Haagse verwensing. De letterlijke
betekenis van bloedhoest is 'hoest waarbij men bloed opgeeft'. De emotionele betekenis duidt op onmacht, ergernis en boosheid. De vloek heeft momenteel vooral de
betekenis 'rot op'.
bloedkanker
Dat men vreselijk gefrustreerd en woedend kan zijn, wordt in onze vragenlijsten
gedemonstreerd door de verwensing krijg de bloedkanker achter je hart! Bloedkanker
is een volksnaam voor leukemie. Soms wordt de verwensing nog versterkt door de
toevoeging dan kan de dokter lang zoeken! Deze laatste uitbreiding vinden wij ook bij
betontyfusgodverdomme. De verwensing is niet uitsluitend tot Amsterdam beperkt.
Vgl. Berns (1993: 87). Sanders en Tempelaars (1998) noemen ook nog krijg de bloedkanker achter je hart, (dan) kunnen ze lang zoeken voor zij het vinden!; krijg de
bloedkanker in je harses (hersens)! en krijg de bloedkanker in je ogen! De emotionele
betekenis wijst op minachting, verblinde woede en kan het best omschreven worden
met 'ik minacht je, ik walg van je, lazer maar op'. —» kanker.
bloedpoep
De verwensing krijg de (natte) bloedpoep! is volgens Bral e.a. (1998) Haags. Letterlijk
betekent bloedpoep 'teerzwarte ontlasting'. De emotionele betekenis van de verwensing duidt op minachting, ergernis enz. Momenteel heeft de vloek vooral de betekenis
'donder maar op, ik heb een vreselijke hekel aan je en kan je missen als kiespijn'.
bloedvlek
Onvervalst Haags is de verwensing krijg een mooie bloedvlek! Vgl. Bral e.a. (1998).
Minachting, ergernis enz. liggen in deze vloek besloten. De actuele betekenis komt in
de buurt van 'barst, donder maar op'. Mooi fungeert als versterker.
bloemen, blommen
Verbasteringen van bloedend en bloed. Bij Vondel komen wij gans bloem en gans
blommen tegen. Met anderen zie ik hierin een verdere verbastering van de bastaardvloek gans bloed. —>• bloed.
bloemend
Verbastering van bloedend. —> bloed.
bloemerharten, bloemerherten
Verbasterde substitutievloeken voor bloedend hart. In Gallitalo's vertaling [1682] van
Rabelais vinden wij gans bloem(er)hart(en). —> bloed, hart.
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blommen herten, blommerharten, blommerhert(en), blo(e)mmerhelten
Verbasterde substitutievloeken voor bloedend hart. —> bloed, hart.
bloemerkerken
Bastaardvloek, naar ik vermoed van bij Gods bloedend hart. Dit type vloek wordt bijna
uitsluitend in zestiende- en zeventiende-eeuwse teksten gevonden. De oorspronkelijke eedformule ontwikkelde zich tot bastaardvloek en uitroep. Bloemerkerken heb ik
evenwel gevonden in het enquêtemateriaal van 1994.
bloempot
Als men zo'n afkeer heeft van iemand dat men hem eigenlijk dood zou willen wensen,
dan gebruikt men in Vlaanderen volgens Mullebrouck (1984) ook ik wou dat ik u in
een bloempot had, dan zou ik u elke dag vergeten water te geven! De emotionele betekenis
wijst op minachting, verblinde woede enz. en kan het best omschreven worden met
'ik kots van je, donder maar op'.
blommen —» bloemen.
blubber —» zakken.
blubberschijt —» schijt.
bobber, bobberd
In het Bargoens woordenboek geven Endt en Frericks de verwensing steek de bobber
'val dood, steek de moord', die nog in het hedendaags Nederlands blijkt voor te
komen. De letterlijke betekenis van bobber in dieventaal is 'lichaam'. Thans is de
betekenis veeleer 'maak dat je wegkomt'. In Kluivenduikers doedeldans [1937] van
Rotterdammer Willem van Iependaal, maar ook in Van Eijk (1978: 87, en 1995:137),
komt de verwensing voor steek de bobberd! Zij wordt gebruikt in geval van verontwaardiging, boosheid, woede. —» emmer, moord, steken.
bode —> personeel.
bodenbrood
Het lijkt mij onwaarschijnlijk dat wij in de formule gans bier en bodenbrood zonder
aarzeling uit moeten gaan van bodenbrood 'brood voor het dienstpersoneel, gift, fooi'.
Ik veronderstel eerder een verbastering van Gods wijn en brood, waarbij wijn vervangen is door het in onze gewesten gewonere bier, en brood door het in de 17de eeuw
vooral door bierschuimers verlangde boden- of boonbrood. Thans verouderd. —» bier,
brood.
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boer
In de Middeleeuwen kenden wij de krachtformule gans vijftien boeren. Het is een
uitroep die uitsluitend emotionele waarde heeft en niets te maken heeft met bij Gods
vijftien boeren (wat de betekenis van het laatste substantief ook moge zijn). De
verbastering zou kunnen teruggaan op 'bij Gods vijf wonden'. Wij zien in dit soort
bastaardformules wel vaker dat het oorspronkelijke telwoord door een ander vervangen wordt. Als dit eenmaal gebeurd is, kan ook in de plaats van het op dat oorspronkelijke telwoord volgende zelfstandig naamwoord een willekeurig ander volgen. —>
vijftien.
bogot
In Vlaanderen komt deze bastaardvloek, die ontstaan is uit bij en God, nog regelmatig
voor. Betekenis en functie zijn gelijk aan die van bijgat enz. De oorspronkelijke
eedformule drukt ongeloof, verbazing e.d. uit.
bok
In de Mengel-dichten [circa 1710] van J. de Regt komt de bastaardvloek o gants bokke
bloed voor. De vloek o of bij Gods bloed heeft hier zijn blasfemisch karakter geheel
verloren. Ook de verbastering o gants bloed 'bij Gods bloed' heeft haar angel verloren,
doordat de bok de plaats van de watervogel als voorbepaling bij bloed heeft overgenomen. Overigens werden in het oude volksgeloof en de volksgeneeskunde aan
bokkenbloed allerlei wonderdadige krachten toegeschreven. Thans verouderd. In
Vlaanderen komt volgens Mullebrouck (1984) de verwensing kust de bok zijn kloten!
voor. Deze verwensing klinkt als een valse symfonie. Het is wel heel mensonwaardig
om uitgenodigd te worden tot het kussen van de kloten van een bok. Zij drukt walging,
afkeer, minachtig, haat en onmacht uit. Deze emotionele betekenis kan goed weergegeven worden met 'ik walg van je'. —> bloed, das, gans1, haas, hond, kat, kievit, kloot,
koe, koekoek, konijn, kussen, muis, slak, varken, vink, wolf
bol —» schijten.
bolhoed —> sterven.
bom
Kapitein Haddock uit het stripverhaal Kuifje is berucht om zijn ballistische uitroep
duizend bommen en granaten!, die uiting geeft aan woede, frustratie e.d. Overigens
komt deze bastaardvloek al voor in deel iii van het wnt, een deel dat dateert van 1902.
Hij is dus veel ouder dan kapitein Haddock en de geestelijke vader van Kuifje.
Bomans —>• Godfried.
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bombardement
Hoewel Sanders en Tempelaars (1998) zeggen dat de verwensing krijg een bombardement ... gevolgd door een voorzetselbepaling in het hele Noord-Nederlandse taalgebied bekend is, heb ik haar in mijn enquêtemateriaal niet eenmaal aangetroffen. Ik
voeg daar nog aan toe, dat ik toch heel wat zegslieden uit Rotterdam en omgeving
heb. De vroegste variant is volgens dezelfde bron in 1942 in Den Haag gehoord. De
emoties die de verwensing uitdrukt zijn woede, minachting, ergernis en andere
opgewondenheid. De betekenis is afgezwakt tot 'je kunt voor mij alle onheil dat
denkbaar is krijgen, ik moet je niet meer, je kunt uit mijn wereld verdwijnen'.
Haags schijnt te zijn krijg een bombardement achter je hart, dan kun je puinruimen!
In de omgeving van Leiden en Rotterdam kent men krijg een bombardement achter je
kiezen! en in Amsterdam bezigt men de variant krijg een bombardement achter je kiezen,
dan kun je puinruimen!'V'oor Den Haag geldt dat men er in elk geval tijdens de Tweede
Wereldoorlog de verwensing krijg een bombardement achter je longen, (dan) kun je
puinruimen! kende. Versterkende samenstellingen zijn bombardementskanker en
bombardementspleuris.
bombardementskanker
Als rechtgeaard Rotterdammer ergert de literator Jules Deelder zich mateloos aan
Amsterdamse opschepperij. Die ergernis bereikte een hoogtepunt in de verwensing
krijg het bombardementskanker met je Amsterdam, dan kun je reïncarneren! Gehoord
in het programma Het Derde Gebod dat Radio Rijnmond uitzond op 26 juli 1997. De
emotionele betekenis wijst op minachting, ergernis, afkeer enz. Een goede parafrase
ervan is 'rot op'. —> kanker.
bombardementspleuris
Studenten van de Rotterdamse Hogeschool voor Rotterdam en Omstreken kennen
de verwensing krijg de bombardementspleuris achter je kiezen, dan kun je puinruimen!
De emotionele betekenis wijst hier op minachting; de actuele op 'donder op'.
Bommels
Bij Mullebrouck (1984) vinden wij de Vlaamse verwensing loop naar de Bommels, dat
is drie uren door de hel! De Grote van Dale (1992) zegt van Bommel 'wellicht een
volksnaam voor de duivel' en hij verwijst naar de idiomatische verbinding hij is op
weg naar Bommel 'hij gaat sterven'. De hedendaagse betekenis van de verwensing is
'verdwijn uit mijn ogen'. Zie verder Bommelskont.
Bommelskont
Uit de spreekwoordenverzameling van P.J. Harrebomée kennen wij de zegswijze hij
gaat naar Bommelskonten, drie uren boven de hel, waar de honden met het gat blaffen.
Dit schijnt zoiets te betekenen als 'hij steekt zich in een netelige zaak, hij gaat zijn
verderf tegemoet!' Met Bommelskonten wordt, naar het WNT veronderstelt, aanvan-
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keiijk 'de ingang van de onderwereld' bedoeld, en later vrij algemeen zelfs 'een plaats
waar het niet pluis is' en waarheen men iemand verwenst. Trek met der haast naar
Bommelskont (1687) 'haast je naar Bommelskont' is vergelijkbaar met loop naar de
duivel of loop naar de Mokerhei. Bommelskont is geen onbekende in het hedendaags
Nederlands. Op de vraag: "Waar ga je heen?" volgt vaak een antwoord waarin
Bommelskont of varianten ervan gebruikt worden: naar Bobbeskonte; naar Bommelskonte, pap eten, drie uur boven de hel; naar Bobbelskonte, drie uur achter de hel; naar
Bobbeltjeskonte, drie uur gaans van de hel; naar Bommelskonten, drie uur boven de
kippenhemel; naar Bommeltjeskonte, water halen; naar Boxtehoeze, waar het netje met
gekookt water buiten hangt; naar Bommelskonte, paardenhoïlen witten; naar Boskontelawaaiberguut; naar Bommelskont een aap vlooien, dan mag jij zijn staart vasthouden.
Vgl. Van Eijk (1978:17). —> duivel, Mokerhei.
bonk
De verwensing je kan van mij in bonken vallen, je kunt mij in bonken vallen 'bekijk het
maar, je kunt me wat' versluiert niets, maar getuigt van grote minachting van de
spreker en drukt woede, irritatie en frustratie uit. De oorspronkelijke betekenis van
bonk 'groot stuk' is geheel naar de achtergrond verdrongen. —> barsten, vallen.
hooi —> bode, personeel.
boom
De modale nuance die uitgedrukt wordt in de verwensingen je kunt (voor) mij de
boom, bomen in en je kunt de (hoogste) boom in! is 'je kunt opvliegen, ik ben absoluut
niet in je geïnteresseerd'. De verwensingen drukken met andere woorden woede en
andere frustratie uit. Als uiting van die woede en frustratie geeft een zegsman uit
Arnhem als verwensing op je kunt wat mij betreft met 140 kilometer op een boom rijden!
De emotionele betekenis wijst op onverschilligheid en minachting. —> hangen, kunnen, rekken.
boon
De verwensing loop in de bonen! staat gelijk met loop naar de duivel!, loop naar de
maan! enz. Ook bestaat de zelfverwensing ik ben een boon als het niet waar is! Zij werd
gebruikt om kracht bij te zetten aan een bewering en betekent zoiets als 'ik mag iets
zeer onbeduidends worden als het niet waar is'. De vloek is tot schertsende uitroep
geworden. Vgl. ik mag doodvallen als het niet waar is. De emotionele betekenis duidt
ook op minachting. Dat laatste geldt ook voor ga bonen knopen!, een vloek die
opgegeven werd door een correspondent uit het Vlaamse Deurne. —» duivel, lopen,
maan.
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bos
In Den Haag werd verschillende keren de verwensing loop naar het Haagse Bos!
genoteerd. De verwensing drukt woede en andere frustratie uit en wenst de veroorzaker van die woede letterlijk een eind bij zich vandaan. De emotionele betekenis is
'ik ben kwaad, ik minacht je, hoepel op'. Dit soort lokale verwensingen, die natuurlijk
niet letterlijk opgevat moeten worden, is zeer algemeen. Uit mijn Brabantse jeugd
herinner ik mij loop naar de Pin! De Pin ofPindorp was een kerkdorp dat hoorde tot
de gemeente Wouw. De huidige naam is Wouwse Plantage. Uit mijn militaire diensttijd, o.a. doorgebracht in 's-Hertogenbosch, ken ik loop naar de Drunense Duinen! Dat
was een oefenterrein voor dienstplichtigen uit de kazernes in de omgeving van Den
Bosch. De verwensing je kunt het bos in! drukt minachting uit en betekent zo veel als
'loop naar de pomp'. Alleen Sanders en Tempelaars (1998) geven als typisch Haagse
verwensing nog ga naar het Haagse Bosch, dan kun je lelijkerds zoeken! en als varianten
noemen zij ga naar het Haagsche Bos, met je matje! en loop het Haagse Bos in en kom
er nooit meer uit! "Het Haagse Bosch," schrijven zij, "staat al eeuwen bekend als
ontmoetingsplaats voor homoseksuele mannen." —» boom, hangen.
bot
In de verbinding bot hier en daar, die in Vlaanderen voorkomt, is bot een verbastering
van God. Die bastaardvloek drukt verontwaardiging, woede e.d. uit. De vloek lik, kus
mijn botten! is niet letterlijk te nemen, maar betekent 'ik ben boos op je, bekijk het
verder maar'. Vooral minachting drukt zij uit. Vgl. Van Eijk (1978:103). De letterlijke
betekenis is 'kus mijn laarzen', omdat bot volgens de Grote van Dale (1992) gewestelijk
ook 'laars' betekent. Varianten zijn het elliptische mijn botten! en ge moogt mijn botten
kussen! —» kussen.
boterham
De verwensing ga maar een boterham halen! drukt onverschilligheid en verontwaardiging uit en betekent voorts 'hoepel op'. Vgl. Van Eijk (1978: 88).
boterletter
In Rotterdam komt het volgende verwensingsvers voor: Etter! Ja, schijt jij maar een
boterletter; schijt er twee dan eet ik ook mee! Woede, minachting, ergernis enz. worden
door dit vers uitgedrukt. De hedendaagse betekenis kan niets anders zijn dan 'ik heb
een vreselijke hekel aan je, rot maar op'. Elders is deze verwensing niet aangetroffen.
botkanker
Slechts één informant kent de verwensing krijg de botkanker! Natuurlijk bedoelt de
vloeker niet dat zijn opponent 'een kankergezwel in het beendergestel' moet krijgen.
De emotionele betekenis drukt minachting uit en de actuele 'rot op'. Dat geldt ook
voor de elliptische variant patatje botkanker! —» kanker, patat.

258

BOTONTKALKING | BRAAKEMMEREN

botontkalking —> pleuren.
Bouillon, bouillonblok —» Godfried.
bout
De verwensing je kunt me de bout kachelen! drukt minachting en onverschilligheid
uit. De betekenis is thans gelijk aan 'loop naar de pomp'. Volgens het Bargoens
woordenboek komt kachelen uit het Jiddisch achelen, dat 'eten' betekent. Letterlijk luidt
de betekenis dus 'je kunt mijn schenkel, poep eten'. De emotionele betekenis is 'je
kunt me nog meer vertellen, bekijk het maar, hoepel op'. Een verhaspeling van deze
verwensing werd opgegeven door een zegsman uit het Limburgse Eijsden: je kunt me
gebouwdhakkerd worden! -> kunnen, pomp.
boutketel
Een unieke verwensing werd opgegeven door een correspondent uit Asten: krijg twee
boutketels en eenpruimenpot! Zij stamt uit de aannemerswereld en drukt afkeer, woede
enz. uit. Het zelfstandige naamwoord boutketel is een vulgair alternatief voor closetpot,
enpruimenpotbehoort tot hetzelfde register als variant van bidet. De actuele betekenis
luidt 'ik heb een vreselijke hekel aan je, van mij mag je allerlei lichamelijke ongemakken krijgen'.
boven —» wonder.
boze
Pseudoniem voor duivel. In deze betekenis reeds in het Middelnederlands. Door hem
met een andere naam aan te duiden, vermijdt men het noemen van zijn naam,
waardoor hij niet daadwerkelijk aan- of opgeroepen wordt. Daarbij komt dat het
geven van spotnamen tevens een vorm van beheersing impliceert; door de duivel op
deze wijze te ridiculiseren, kon men ongestraft zijn duivelsangst bezweren (Rooijakkers 1994: 383). —» droelie, droes, droeskop, drommel, drommelskop, drumpel,
duiker, duin, duivekater, duivel, duiventer, duizend, Heintjeman, Heintje Pik, Joost,
nikker, pikken, vervoeren, vijand.
braakemmeren
Een opmerkelijke verwensing werd mij toegezonden door een correspondent uit het
Belgisch-Limburgse Lommei, onder de nadrukkelijke vermelding dat het een typisch
jeugdwoord betrof: braakemmer op! Over de emotionele betekenis bestaat geen enkel
misverstand. Die luidt onmiskenbaar 'ik minacht je, rot op'. Naar de vorm is de
verwensing wel interessant, want zij verrijkt het Nederlands met een nieuw werkwoord, te weten braakemmeren, dat een afleiding zou kunnen zijn van braakemmer
'emmer om in te braken'. Als werkwoord zou het een versterking kunnen zijn van
emmeren 'zaniken, zeuren, leuteren'.
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brabbeling
De verbasterde lijdensvloek gans brabbeling bestaat uit een verbastering van God en
het reeds in het Middelnederlands voorkomende brabbelinge, dat 'brabbeltaal' betekent. Wellicht is het een variatie op bij Gods woorden.
branden
In het zuiden van het taalgebied werd de volgende zelfverwensing gebruikt: ik wil
eeuwig branden! Deze oorspronkelijke eedformule betekende 'ik wil eeuwig branden
als wat ik beweer niet waar is'. De godheid wordt aangeroepen op staande voet te
straffen, als men gelogen heeft. IJdel gebruik en meineed maken de formule tot vloek.
Thans wordt ze meestal gebruikt als uitroep van verontwaardiging, irritatie en
frustratie. Van Eijk (1995:136) kent ga je gat maar branden! 'bekijk het maar, verdwijn
uit mijn ogen'.
bras
Volgens het wnt is bras een min of meer spottende of minachtende benaming voor
een mengelmoes van allerlei dingen, meestal van geringe waarde, die men niet nader
kan of wil aanduiden. Tegen die achtergrond moet de verbinding (hei) de(n) bras
verklaard worden. Bras is mogelijk een eufemisme of bastaardvloek voor wel de(n)
duivel, bliksem enz. Dus zoiets als 'wel alle duivels'. Een andere mogelijkheid is dat
bras substituut is voor brui. De bastaardvloek blijft tot de 17de eeuw beperkt. —» brui.
Breeveertien
De verwensing vaar de Breeveertien op! betekent 'ik ben woedend, verontwaardigd, ga
je ongeluk maar tegemoet'. De Breeveertien is de naam van een zandbank die zich
voor de Nederlandse kust uitstrekt van Scheveningen tot Noordwijk. Vgl. Huizinga
(1997: nr. 1458).
breken
Van de hoogstfrequente woorden van het Nederlands is bekend dat zij vaak gebruikt
worden om andere te definiëren, dat zij vaak dienen om afleidingen en samenstellingen te vormen en ook dat er veel vaste verbindingen mee gevormd worden. Dat geldt
zonder beperking voor breken. Zo is er de hartstochtelijke verwensing breek je nek! Zij
drukt woede, afkeer, weerzin enz. uit. En ook in het enquêtemateriaal van 1993-1994
komt de verwensing breek je middenvoetsbeentje! voor. Eigenlijk wil de gebruiker van
deze verbindingen niets anders zeggen dan: "Ik baal zo vreselijk van je gedrag dat je
wat mij betreft je nek c.q. middenvoetsbeentje mag breken." Datzelfde doel dient de
verwensing breek je rug!, die gehoord werd op 25 oktober 1998 tijdens de voetbalwedstrijd Ajax-Cambuur. Versterkend is ook zal ik je kankerpoten breken! De verwensing
breek een haar! tenslotte moet waarschijnlijk ironisch opgevat worden. Letterlijk
getuigt zij van een bedrieglijke mildheid. Van het verwensingsversje stik, verrek, verteer
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enz. komen ook de volgende varianten voor: breek je knieën!, breek je kloten!, breek je
bek!, breek je benen! en breek je poten! —» doodvallen.
Bremen
Salomon van Rusting tekent in zijn Vol-geestige werken [1712] de volgende verwensing
op: dat die de duvel haal en voer op een kar na Bremen! De letterlijke betekenis daarvan
is 'moge de duivel je halen en op een kar naar Bremen brengen'. Volgens Stoett (1943:
nr. 1431), betekent de verwensing 'loop naar de pomp, ik veracht je, hoepel op'. Ik
neem aan dat Bremen dezelfde functie verricht als Aken in de verwensing ick wou de
droes u lyffhad te Aken gevoert! Beide betekenen 'een heel eind weg'. De verwensing
ga naar Bremen om raadzaad te halen! wordt bij wijze van scherts gebruikt in de
betekenis 'ik neem je niet serieus, ga maar gauw weg'. De inwoners van Bremen waren
nogal genoegzaam en koesterden zich in eigenwaan. Er bestaat ook een uitdrukking
hij is zo wijs als het stadhuis van Bremen, dat van wijsheid omver viel. —> Aken.
breuk
Tijdens de viering van Leidens Ontzet op 3 oktober 1998 raakte een deelnemer aan de
festiviteiten zo opgewonden dat hij een commissaris van de Optochtcommissie het
volgende toevoegde: ik mag lije datje een gecompliceerde breuk krijgt, van je navel tot
je reet! Iemand een breuk toewensen waarbij het gebroken bot door de huid naar
buiten steekt, getuigt van meer dan opgewondenheid; van woede, haat en afkeer. De
emotionele betekenis van de verwensing is 'rot op, ik wil niets met je te maken hebben
en kots van je'.
Brido, Bride
Bij Sint-Brido is een eedformule waarbij de heilige Brido tot getuige wordt aangeroepen dat men de waarheid spreekt. Het ijdel gebruik van die eedformule maakt haar
tot vloek, die, om te voorkomen dat de heilige dat gebruik aan de spreker zou
vergelden, verbasterd en dus afgezwakt kan worden. De formule wordt niet meer na
1600 gebruikt. Bi sente Bride komt voor in Die Hexe [14de eeuw]. Donald Attwater
(1978: 75) identificeert de heilige Brido als de Ierse abdes Brigida, die omstreeks 523
stierf in Kildare. Zij bekommerde zich vooral om de psychische en fysieke behoeftes
van de mensen om haar heen en werd beschouwd als de stichtster van de eerste
vrouwelijke religieuze communiteit in Ierland. Haar verering strekt zich uit tot ver
buiten haar geboorteland.
briefken
Wij kennen de historische eedformule bij gans briefken, waarin God de Zoon en het
opschrift op zijn kruis tot getuigen worden aangeroepen dat men de waarheid spreekt.
Deze uitroep komt voor in de Refereinenbundel van jan van Styevoort, een bundel die
dateert uit 1534. Briefken zou het opschrift zijn dat men in de beeldende kunst
tegenkomt boven aan het kruis. Dat opschrift bevat dan de letters INRI "Iesus
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Nazarenus Rex Iudaeorum" 'Jezus van Nazareth, koning van de joden'. Het ijdel
gebruik van die formule maakt haar tot lijdensvloek, die, om anderen niet te kwetsen,
verbasterd en dus afgezwakt kon worden. Gebruik als uitroep van ongeloof enz. is
eveneens niet ongewoon.
brievenbus —> sterven.
brits
Het WNT veronderstelt dat wij hier te maken hebben met een klank br die vroeger
gebruikt werd als bastaardvloek. Dit soort verklankingen ontstaat uit de behoefte aan
een woord met krachtige medeklinkers, geschikt om als uitdrukking van intensiteit
gebruikt te worden. Vgl. afgebliksemd. In de Kluchtighe Tragoedie: of den Hartoog van
Pierlepon [1650] van M. Gramsbergen komt voor de brits, al den brits 'voor de duivel,
drommels, bliksems'. Vgl. bras. •—» brui.
Britten
In de 17de eeuw vreesde men de Britten als angstwekkende boze machten. Zweren bij
zo'n macht moest de woorden wel kracht bijzetten. Het woord werd ook gebruikt in
bastaardvloeken en uitroepen van verbazing, ongeloof enz. als bij gans Britten. —»
Fransoys, moor, Turk.
broek
Mullebrouck (1984) geeft de verwensing kus mijn broek! Het zou wellicht te overwegen
zijn om in broek ('datgene wat een achterwerk bedekt') een metoniem te zien van aars.
De emotionele betekenis van de verwensing duidt op minachting, ergernis enz. Zij
blijft beperkt tot Vlaanderen. De twee eerste regels van een verwensingsversje luiden
in Vlaanderen: Al wat je zegt, ben je zelf/'/Met je broek in de helft. De tweede regel is
elliptisch en luidt voluit [val] met je broek enz. De regel drukt minachting, afkeer enz.
uit en kan weergegeven worden met 'ik kots van je'. Voor andere varianten in het
verwensingsversje Wat je zegt, ben je zelf'—» elf, helft, koffiemelk, lepel, melk, tiet,
touw en verf.
broekhoest
De verwensing krijg de broekhoest! betekent letterlijk 'krijg een (natte) veest, een wind'.
Vgl. Van Dale (1992). De emotionele betekenis is 'ik veracht je, erger me aan je, rot
op'.
brok —» melk, schijten, vallen.
brood —» bier, bierenbrood, bodenbrood, keel.
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brui
In de 17de en 18de eeuw komt brui voor als uitroep en vloek en is dan gelijk aan het
latere bliksem, duivel enz. Zo is als uiting van schrik, spijt enz. overgeleverd dat is vanden brui 'dat is bedonderd'. Ook den brui! komt voor als uitroep van verontwaardiging
in de betekenis 'wel allemachtig; het is mij wat moois'. In Kempenland komt soms de
verwensing krijg de vuilen brui! voor. Daarmee is letterlijk bedoeld 'een in de lucht
hangende ziekte onder mensen of vee'. De emotionele betekenis komt meer in de
buurt van 'ik ben woedend, ik veracht je, hoepel op'.
bruien
Als honende verwensing kent het wnt brui je moer 'beslaap je moeder'. De betekenis
van deze verbinding was oorspronkelijk 'laat mij met rust'. Waarschijnlijk gebruikte
een vrouw, na door een man lastiggevallen te zijn (?), de uitdrukking. Als verwensing
betekent zij zoiets als 'loop naar de duivel'. Aansluiting kan gezocht worden bij het
werkwoord bruiden 'beslapen', 'verkrachten'. Het wnt geeft geen citaten meer van na
de 17de eeuw. Zeventiende-eeuws zijn ook de verwensingen brui naar, voor den droes!
'loop naar de duivel' en brui van hier uit! 'maak dat je wegkomt'.
bubbelesenes
In Valkenburg komt voor krijg de bubbelesenes! Weijnen (1995: 34) geeft als betekenis
van bubbelesenes 'bibbering, trilling van de spieren bij bejaarden'. In -senes onderkent
hij een variant van zenuw, en bubbele- houdt hij voor een vervorming van bibberen.
Voor mij blijft het een onzekere etymologie. Wel is er een opvallende overeenkomst
in klankexpressie met een ander etymologisch onzeker woord, te weten hubelcelubes.
De verwensing duidt letterlijk zeker op lichamelijk ongemak. De emotionele betekenis
tendeert naar ergernis, afkeer en andere irritaties.
buik
Het WNT kent als vloek bij Bacchus' buik!, maar uitsluitend uit een zestiende-eeuws
toneelstuk. Het blasfemische zit hem in het zweren 'bij de buik van de god van de
wijn, Bacchus'.
buikbreuk
Krijg een bruine buikbreuk! is typisch Haags. Vgl. Bral e.a. (1998). Buikbreuk is mogelijk
een populaire benaming voor hernia, 'een uitpuiling van het buikvlies'. In plaats van
bruin zou men eerder beklemd verwachten. Een beklemde buikbreuk is immers 'een
hernia waarvan de inhoud bestaat uit een darmvlies, die in de breukpoort wordt dicht
geknepen'. Hoe het ook zij, de verwensing bevat weinig goeds. De emotionele
betekenis tendeert naar woede, ongeloof e.d. De actuele betekenis is zoiets als 'kom
nou, ga toch gauw weg'.
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buikhaar
Volstrekt uniek in mijn materiaal is de verwensing krijg elastieken buikharen! Zij werd
opgegeven door een twintigjarige vrouw uit Amsterdam. Of de verwensing grappig
is bedoeld, is niet uit te maken. Ik neem voorlopig aan dat hier sprake is van een poging
tot choquerende creativiteit. De emotionele waarde is niet anders dan 'ik walg van je,
ik minacht je'.
buikspreken —> tong.
buiten
De verwensing ga buiten spelen! duidt op ergernis, frustratie enz. De betekenis is 'ik
heb een hekel aan je, verdwijn uit mijn ogen'.
bulleman
By den bulleman werd in de 17de eeuw gebruikt als een formule om iets krachtig te
verzekeren. Als zo'n formule als uitroep gaat fungeren, kan bulleman ook 'duivel'
betekenen. Oorspronkelijk betekende het weliswaar 'geest, spook, vooral bietebauw
waarmee kinderen worden banggemaakt', maar het woord werd ook gebruikt als
aanduiding voor personen of zaken die in staat zijn om iemand schrik aan te jagen.
bullshit
Een uitroep van verontwaardiging, woede, frustratie, irritatie enz., met een heftiger
betekenis dan shit. In het Nederlands vooral in de jaren zeventig en later in zwang
geraakt. De etymologie van dit woord is zeer doorzichtig. Het eerste element, dat wij
in het hedendaags Nederlands kennen als bul, betekent 'stier'; het tweede element
correspondeert met ons zelfstandig naamwoord schijt. —> kak, merde, scheisse, shit.
bult
Wij kennen de historische eedformule bij gans(ch) bulten, waarin God en zijn builen
tot getuigen worden aangeroepen dat men de waarheid spreekt. Het ijdel gebruik van
die formule maakt haar tot lijdensvloek, die, om anderen niet te kwetsen, verbasterd
en dus afgezwakt kon worden. Komt ook als uitroep voor. De oorspronkelijke
betekenis luidde 'bij de builen van Jezus'. In het hedendaags Nederlands komt voor
krijg een bult! Letterlijk betekent bult 'hoekvormige verkromming van de wervelkolom'. Die betekenis is in de verwensing niet meer aan de orde. Zij heeft thans een
emotionele betekenis die op ergernis, wrevel, woede, verongelijktheid e.d. duidt en
die wij meestal weergeven met 'verrek maar, rot op'.
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cetem
De verwensing krijg de cetem! (zo nu en dan met de toevoeging met alle mogelijke
uitslagen) komt in ons enquêtemateriaal niet meer voor. Wel wordt ze als verouderend opgegeven in het Bargoens woordenboek (1974) van Endt en Frerichs. Met de
verwensing zou men alle huidziekten en -uitslagen over iemand afsmeken. De auteurs
vermelden dat Cetem vóór de Tweede Wereldoorlog een bekend zondagmiddagblad
was, dat uitgevent werd onder de kreet "Alle uitslagen!" (van de sportwedstrijden).
Er wordt hier een woordspel gespeeld met de twee betekenissen van uitslag. De
emotionele betekenis duidt op minachting, woede, ongeloof, frustratie enz. Er is in
Amsterdam ook een uitgebreide variant in omloop: krijg de cetem, dan heb je alle
uitslagen bij elkaar! —> krijgen.
chips
Als geestig bedoelde en niet door taboes bezwaarde substitutievloek en uitroep komt
chips voor in plaats van shit. Het woord dateert uit het begin van de jaren zeventig en
dient om verbazing en irritatie uit te drukken. Eenmaal trof ik het woord ook aan in
de verwensing krijg de chips! Het fungeert dan als eufemisme voor krijg de shit! of'krijg
het schijt! —> blubberschijt, diarree, racekak, schijt, shit, slingerschijt, spuitpoep.
cholera
De grondvorm waarop het hoogfrequente krijg de kolere! teruggaat, komt in mijn
materiaal weinig voor. Ik vond slechts eenmaal de verwensing krijg de cholera! De
letterlijke betekenis 'infectieziekte gepaard met hevige waterdunne diarree en braken'
is hier afgezwakt tot 'donder op, ik walg van je' en is een vertolking van de emoties
minachting, woede, ergernis, wrevel enz. De verwensing wordt ook versterkt, zoals in
krijg de choleratering! —» doodsklere, jancholera, kolere.
choleratering —» cholera, tering.
chot, chut —» god.
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chrastus
Verbastering door klanksubstitutie van Christus. Als uitroep van verbazing, irritatie,
frustratie enz. komt harre chrastus voor, waarin harre natuurlijk een verbastering is
van heer. —» Christus, Jezus.
christenziel, christenziele
De letterlijke betekenis van dit woord is 'christelijke ziel, iemand die een christelijke
ziel heeft, een christen'. Vooral in het zuiden van het taalgebied wordt deze oorspronkelijke blasfemie thans in het meervoud als uitroep van ongeloof en verbazing
gebruikt: christene zielen! Een variant is christus me ziele! De oudste bewijsplaats
dateert van i860.
Christofjel
Christofjel is een vernederlandsing van het Griekse Christophoros 'Christusdrager'.
Christoffel, een martelaar van joodse komaf, was in de Middeleeuwen de patroon van
de pelgrims, van reizigers en stervenden. In 1969 werd hij uit de Romeinse heiligenkalender geschrapt op grond van gebrek aan historiciteit (Goosen 1992: 94-98). In
onze tijd was hij de patroon van de automobilisten. Velen lieten een medaille met zijn
afbeelding op het dashbord monteren. Eigenlijk heette Christoffel vroeger Reprobus.
Deze Reprobus ging volgens de legende op zoek naar de gekruisigde Christus. Op
advies van een kluizenaar gaat hij - hij is immers groot en sterk - mensen over de
rivier dragen. Op een stormachtige, donkere nacht meldt zich een klein jongetje voor
de overtocht. Onderweg wordt dat jongetje steeds zwaarder en de kolossale Reprobus
lijkt onder het gewicht te bezwijken. Als hij uiteindelijk na onmenselijke inspanningen
de overkant bereikt heeft, weet hij zeker dat hij Christus gedragen heeft en hij
verandert zijn naam terstond in Christoffel.
Deze persoonsnaam wordt gebruikt als substitutievloek van Christus! Vaak wordt
daaraan de eigennaam Columbus, de ontdekker van Amerika, toegevoegd. De klinker
lol in zowel Christoffel als Columbus laat met zijn dynamische donkere kleur iets van
woede, verbazing, verontwaardiging enz. doorklinken.
Christus
De ninja [1981] van E. Lustbader bevat de vloek christus te paard! (Vgl. ook Van Eijk
!995: 65). Hij drukt woede, ongeloof en verbazing uit. Dat ongeloof kan gevoed
worden door het simpele feit dat Christus meestal op een ezel rondtrok. Ook komt
voor de tot uitroep geworden vloek gekruisigde christus! Die uitroep drukt ongeloof,
verbazing e.d. uit. Hetzelfde geldt voor christus gods! Volgens De Coster [1998] is de
verwensing christus te paard! vooral populair onder jongeren in de jaren tachtig en
negentig. Mijn enquêtemateriaal bevestigt die uitspraak niet. —» Chrastus, Jezus.
citterna —» zieterna.
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Claes, Cleis, Coels —» Nicolaas.
Columbus —» Christoffel.
coma
Wij kennen coma als 'een toestand van volledige bewusteloosheid als gevolg van
aantasting van de hersenen of bij vergiftiging'. Wanneer iemand de verwensing
gebruikt val in een coma! betekent dat dat hij zich vreselijk ergert aan zijn opponent,
sterker, nog van hem walgt, hem minacht. De actuele betekenis is gelijk aan 'donder
op'.
conventies
Een twintigjarige Amsterdamse zegsvrouw geeft als verwensing krijg de conventies! In
ruim 1500 vragenlijsten kwam deze vloek slechts één keer voor. De gedachte aan een
eendagsvlieg is dus zeer verleidelijk, zeker als men ziet wat de oorsprong is van een
verwensing als krijg de sancties! De letterlijke betekenis van conventie 'belangrijke
politieke vergadering' helpt ons niet bij het vinden van een aanknopingspunt. Het
enige wat rechtovereind staat, is dat het hier om een verwensing gaat, die weinig goeds
herbergt. De emotionele betekenis duidt op ergernis, boosheid en ongeloof en
betekent 'je kunt me wat, hoepel op'. Misschien dat de gebruiker van deze verwensing
een enorme hekel heeft aan vergaderingen en bijeenkomsten en zijn opponent
dergelijke ongemakken toewenst. Nu wij het toch over ongemakken hebben, nog het
volgende. Een student opperde de mogelijkheid dat conventie ook 'regel' betekende.
Ook wist hij van het metonymisch gebruik van de regels krijgen of hebben 'ongesteld
worden of zijn'. In krijg de conventies! zag hij een eufemistische variant van krijg de
regels! —» sanctie.
corbleu
Een tot tussenwerpsel geworden Franse bastaardvloek die teruggaat op corps de Dieu.
Volgens de Franse woordenboeken, bijvoorbeeld Lexis, dateert de vloek van omstreeks 1200. In ons taalgebied blijft de term beperkt tot het Zuiden. Bovendien is ze
weinig frequent.
corpo di Bacco
Deze bastaardvloek trof ik alleen aan in Van Dale13. De van oorsprong Italiaanse vloek
betekent letterlijk 'bij het lichaam van Bacchus'. In het Nederlands is de vloek min of
meer identiek aan goeie hemel!
cortenblisse —» korte blisse.
corts —» koorts.
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craghe —> kraag.
cramp —> kramp.
creperen, creveren
Een enkele maal komt de zelfverwensing ik wil creperen als het niet waar is! voor.
Creveren is hiervan een gewestelijke variant. Oorspronkelijk was zij een plechtige
formule. De godheid wordt aangeroepen op staande voet te straffen, als men gelogen
heeft. IJdel gebruik en meineed maken haar tot vloek en uitroep van verontwaardiging. —>• kreveren.
criminele
Doet dienst als verwensing en substitutievloek. Wat dat laatste betreft, heeft het
dezelfde inhoud als Jezus en jeetje. Het is dus een uitroep van verbazing, verwondering,
verrassing, herkenning, e.d.
crisis
Crisis nog aan toe! wordt gebruikt als uitroep van ongeloof, ongeduld, verontwaardiging enz. en is als zodanig een eufemistische plaatsvervanger van Christus nog aan toe!
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daalder
Het voorkomen van een zilveren muntstuk ter waarde van (in de regel) dertig stuivers
in bastaardvloeken verrast ons op het eerste gezicht. Wat duizend daalderen vonden
wij bij Jeremias de Decker [1726]. De tot uitroep geworden vloek drukte vooral
verontwaardiging, woede en irritatie uit.Voor een verklaring van het voorkomen van
allerlei munten in vloeken —> stuiver.
daerm -> darm.
dag, daggen
In de Middeleeuwen komt de verbasterde uitroep ghans dagen 'bij de dag, het daglicht
van God' voor. De formule is verwant met bij het licht van God. De woordgroep biden
daghe wordt vaak beschouwd als een verkorte vorm van bij Gods daghe, een veronderstelling die ondersteund wordt door de varianten guds daggen 'bij de dagen die
God heeft geschapen' en dor deze van den goeden daghe. Men kon zweren bij alles wat
God geschapen heeft. Als men dat te pas en te onpas deed, werd zo'n eed tot vloek en
uitroep. —» gud.
dak
Zeer frequent in het hedendaags Nederlands is de verwensing ga op het dak zitten!
Soms wordt ze uitgebreid tot ga op het dak zitten met een bos uien! Vgl. Van Eijk (1978:
88). Misschien wordt daarmee letterlijk bedoeld 'en ga zitten janken', vanwege het
tranentrekkend vermogen van de ui. Deze verwensing is milder van aard dan allerlei
andere. De betekenis is vervlakt tot 'vlieg op, maak dat je wegkomt'. In Vlaanderen
kent men volgens Mullebrouck (1984) de variant ga, zet u op het dak met een bos of
bundel ajuinen! In Amsterdam schijnt men te gebruiken ga maar op het dak zitten met
een bos uien (in je gat)! Van Eijk (1995:136) kent ook nog ga op het dak zitten kraaien
melken! Misschien is je kan het dak op! thans in bepaalde gebieden nog frequenter,
hoewel het enquêtemateriaal geen aanleiding geeft tot deze veronderstelling. -» vallen.
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dalles
De verwensing krijg de dalles! maakt geen gebruik van een vreselijke ziekte, maar van
ander onheil. Dalles komt namelijk uit het Hebreeuwse dalloet en betekent 'armoede'.
De emotionele betekenis is 'ik ben woedend en minacht je'.
damtne
Verkorte en verder verzachte bastaardvloek van verdomme. Vooral gebruikt om
teleurstelling en andere frustratie uit te drukken. —> domme, verdom(m)e.
damned
Deze van oorsprong Engelse vloek komt in ons materiaal verscheidene malen voor.
Om die reden bespreek ik deze krachtterm hier. Het woord is gebaseerd op het Latijnse
werkwoord damnare of dampnare 'schade veroorzaken'. Dit woord ging 'veroordelen'
betekenen en werd in die betekenis gebruikt zowel in juridische als in theologische
teksten. In het laatste domein betekent dat 'veroordelen, vervloeken naar de hel'.
Toegepast op personen kreeg het de betekenis 'loop naar de hel', een vloekende
verwensing en exclamatie. De vloek won in ons taalgebied aan populariteit sedert de
jaren tachtig. Ook de samengetrokken vorm dammit 'verdomme (uit het Engelse
damn it) horen wij steeds meer.
Damrak —»fiets,stelen.
Daniël
Bij Sint-Daniël is een eedformule waarbij de heilige Daniël tot getuige wordt aangeroepen dat men de waarheid spreekt. Het ijdel gebruik van die eedformule maakt haar
tot vloek, die, om te voorkomen dat de heilige dat gebruik aan de spreker zou
vergelden, verbasterd en dus afgezwakt kon worden. In de Middeleeuwen komt bij
Sente Daniele 'bij de heilige Daniël' voor. Een variant die wij aantroffen, is biden goede
sente Daniële in de Renout van Montalbaen [14de eeuw]. Daniël, de pilaarheilige, werd
in 409 in Syrië geboren en stierf in de buurt van Constantinopel in 493. De mensen
brachten hun zieken naar hem toe, die hij zalfde en voor wie hij bad. Hij was een
uiterst praktisch man die in heldere preken de boodschap van het evangelie voor
eenvoudige gelovigen uit de doeken wist te doen, aldus Donald Attwater [1978:101].
danken -» koekoek.
darm
Wij kennen de zeventiende-eeuwse verbinding bij gans darmen, helpt ofhulpe dermen
en och dermen. Dit waren oorspronkelijk historische eedformules waarin God en diens
darmen tot getuigen worden aangeroepen dat men de waarheid spreekt. Beide laatste
verbasteringen zijn waarschijnlijk een verkorting van helpt gans dermen en och gans
dermen. Het ijdel gebruik ervan maakt de formule tot een vloek. De varianten bij deze
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bastaardvloek betreffen verminkingen van God tot gans en regionale varianten van
darmen, zoals dermen, daermen. Ook de verbinding bi den dermen komt in de 16de
eeuw voor, en in De Gehoornde Duvel met Bokspoten [1704] van S. van Rusting lezen
wij o bloet van slakken. Dit moet een als geestig bedoelde verbastering zijn van o gans
bloet. Het blasfemische is geheel verdwenen door voor God een neutraal woord in te
voegen. Ook is het zo dat gans als een eendachtige vogel ervaren werd. Was eenmaal
een dergelijke interpretatie gegroeid, dan konden ook andere dieren, bijv. de slak, in
de plaats van de gans gaan figureren. —> beuling, bloed, kramp, oog, stuip.
darmflora
In Debiel vloeken door compagnons, een Internetsite, komt de vloek darmflora nog aan
toe! voor. Met de eigenlijke betekenis 'bevolking van bacteriën die normaal in de
darmen aanwezig zijn', heeft ze niets meer te maken. Het gaat hier om een woord dat
in de plaatsgekomen is van godverdomme en dat vettig en karakterloos klinkt, maar
desondanks de woede en verontwaardiging van de spreker plastisch uitdrukt. —»
gadver.
darmverkleving
Onvervalst Haags is de verwensing krijg een doorverrotte darmverkleving! Darmverkleving is in de geneeskunde 'het aan elkaar vastgroeien van weefsels, die los van elkaar
behoren te zijn'. Men wenst zijn opponent dus ellende toe. Ellende die nog versterkt
wordt door de bepaling doorverrot. De emotionele betekenis van de vervloeking wijst
op ergernis, boosheid, maar vooral op haat en minachting. In de hedendaagse praktijk
betekent de verwensing 'rot op'.
das
In de 16de en 17de eeuw komt de krachtterm bij gans das voor. Gans is een verbastering
van Gods. Men riep verschillende door God geschapen dieren of delen daarvan tot
getuige dat men de waarheid sprak. Het ijdel gebruik van zo'n oorspronkelijke
plechtige formule maakt haar tot vloek en uitroep van verbazing, ongeloof en
frustratie. —> bok, gans1, haas, hond, kat, kievit, koe, koekoek, konijn, kraai, muis,
slak, varken, vink, wolf.
dat->

dit.

dauwtyfus
In Den Haag kent men de verwensing krijg de (bedorven) dauwtyfus! De ziekte
dauwtyfus bestaat niet. Als dat wel het geval zou zijn, dan zou zij zo genoemd zijn
omdat men dacht dat tyfus het gevolg was van waterdamp uit de lucht die 's nachts
condenseert. De emotionele betekenis duidt op minachting, ergernis e.d. Momenteel
heeft de vloek vooral de betekenis 'donder op, je kunt mij wat'. Natuurlijk gaat het
hier om een versterking van krijg de tyfus!
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decolleté —> defeceren.
dedeme
Bastaardvloek die een verkorting is van nondedeme. Het is een milde uitroep die
ergernis, mislukking, ongenoegen enz. uitdrukt. —> nondedeme.
dedieu —» deju.
dedju —» deju.
dedjudedju
De stapelvloek is kenmerkend vooral voor Vlaanderen en is daar hoogfrequent. De
stapeling hoeft zich niet tot een eenmalige herhaling van de grondvloek te beperken.
Zij kan ook gecombineerd worden met andere, zoals in godmieljaardenakendegodverdomde-nondedju. Een driedubbele herhaling is zeldzamer dan een tweevoudige. De
lengte van de vloek is evenredig aan de intensiteit van de emotie. Anders gezegd, hoe
langer de vloek is, hoe groter de frustratie, irritatie enz. die erdoor uitgedrukt wordt.
—» godverdegodver.
dedomme, tedomme
Bastaardvloek die een vervorming is van verdomme. Door herhaling kan de vloek
versterkt worden. Daarnaast moeten wij misschien aan een ingehouden vervloeking
of uitroep van spijt, frustratie e.d. denken. —» verdomme.
dee, deke
Bastaardvloek van het Franse Dieu, wellicht zelfs van Deus. Ook als milde uitroep van
verbazing, ongeloof e.d. gebruikt. De veronderstelling dat wij hier te maken hebben
met een emfatische d van verdomd is zeker niet gratuit. —» verd.
deime —> de(m)me.
defeceren
De uit het Arabisch vertaalde schertsende verwensing moge een dromedaris met diarree
defeceren in uw decolleté (De Ley 1994: 58) laat over de woede, verontwaardiging enz.
van de verwenser geen enkele twijfel bestaan.
deju, dedju
Bastaardvloek en uitroep die verkort is uit nondeju. Komt ook voor als dedieu en dedju.
Zeer frequent in het zuiden van het taalgebied. Kijken wij in de keuken van de emotie,
dan moeten wij vaststellen dat deze bastaardvloek weliswaar opwinding en boosheid
aan de oppervlakte brengt, maar niet in die mate als godverju, nondeju, sodeju e.d. Ju
en dju op hun beurt missen weer iets van de spankracht van deju.
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deke —> dee.
deken —» weggaan.
dekke, dikke
Verkorte bastaardvloek van verdekke, verdikke. Zeer milde vloek, die als uitroep irritatie en andere frustratie uitdrukt.
deksel
Bastaardvloek waarin deksel de plaats van duivel heeft ingenomen. Vooral in het
zuiden van ons taalgebied komen voor wat deksel is me dat! en te deksel nog aan toe!
In betekenis gelijk aan verdorie.
deksels
Als bastaardvloek wordt in plaats van duivel ook gebruikt deksels. Deksels (1866) zelf
komt in het hedendaags Nederlands nog steeds als bastaardvloek en ook als uitroep
voor. Wel lijkt het woord aan een wat archaïscher stijl gebonden. De emotionele
betekenis duidt op irritatie, ingehouden opwinding, boosheid e.d. Deksels is ook een
bastaardvloek voor bliksems. —» duivel(s).
delven —» spade.
de(m)me, dimme
Verkorte bastaardvloek en uitroep van verdem(m)e oïverdimme. Het woord drukt
ingetogen frustratie en irritatie uit. Als variant is ook overgeleverd deime.
Den Haag
De bastaardvloek en uitroep God in Den Haag! drukt verontwaardiging, irritatie,
frustratie e.d. uit. Hij is bij ons bekend sedert de 19de eeuw. Eigenlijk is het een
substituutvloek voor God in de hemel!
derdedaags —» koorts.
derde maat
Pseudoniem voor duivel. Door hem met een andere naam aan te duiden, vermijdt
men het noemen van zijn echte, waardoor hij niet daadwerkelijk aan- of opgeroepen
wordt. Daarbij komt dat het geven van spotnamen tevens een vorm van beheersing
impliceert; door de duivel op deze wijze te ridiculiseren, kon men ongestraft zijn
duivelsangst bezweren (Rooijakkers 1994: 383). Verwensingen als wat derde maat, de
derde maat moge mij halen, de derde maat zij vervloekt e.d. heb ik (nog) niet aangetroffen. —» boze, derde maat, droelie, droes, droeskop, drommel, drommelskop,
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drumpel, duiker, duin, duivekater, duivel, duiventer, duizend, Heintjeman, Heintje
Pik, Joost, nikker, pikken, vijand.
dere
Verkorte bastaardvloek en uitroep van verdere. De term drukt op eufemistische wijze
schrik, verbazing en andere frustratie uit. —» verdorie.
derm —» darm.
deugd
De woordgroep bij gans deugd is een verbastering van de eedformule waarin God en
zijn deugd tot getuigen worden aangeroepen dat men de waarheid spreekt. Al te
frequent gebruik maakt haar tot uitroep. In de 19de eeuw komt de bastaardvloek lieve
deugd voor. De functie ervan is het uitdrukken van verbazing. Mullebrouck (1984)
kent voor Vlaanderen nog marantige deugd! In marantig zie ik een bijvoeglijk naamwoord dat is afgeleid van het Aramese maranatha 'Onze Heer is gekomen' (1 Cor. 16:
22). Dit naamwoord kan dan betekenen 'van de Heer afkomstig'. Voor de vloek God
hemelse deugd met als betekenis 'godverdomme' —» God, goedheid.
deur
Ga de deur aan de buitenkant dichtdoen! Met deze verwensing, geuit in woede enz.,
zegt men niets anders dan 'ik veracht je', 'hoepel op'. Mullebrouck (1984) kent voor
Vlaanderen ge kunt de deur langs buiten bekijken! Daarnaast is er de verwensing de
deur uit met een balein in je rug! (Van Eijk (1978: 88)). De eigenlijke betekenis van
balein is 'veerkrachtige stof uit walvisbaarden verkregen'. Die betekenis ontwikkelde
zich op haar beurt tot die van 'reep, staafje van balein' en 'een dergelijke reep, staafje
van hoorn of staal'. In de jaren vlak voor en na de oorlog regen de dames zich in
corsetten die verstevigd waren met dergelijke baleinen. Bij een te nadrukkelijke
zwaarlijvigheid konden die baleinen behoorlijk drukken en pijn doen. Naar deze
letterlijke betekenis smaakt de verwensing nog nauwelijks. Zij drukt afkeur, ergernis,
boosheid e.d. uit en betekent eigenlijk 'ga weg, ik heb het helemaal met je gehad'.
Deurningen
Het Nederlandse dorp Deurningen in de Overijsselse gemeente Weerselo wordt
gebruikt in de verwensing rot op, ga in Deurningen wonen! Een scholiere uit Hengelo
stuurde die in. Uit zo'n verwensing blijkt de minachting van een stedeling voor het
platteland, dat als inferieur wordt beschouwd. De actuele betekenis van de verwensing
is 'ga weg, ik wil je niet meer in mijn nabijheid'. —» gaan.
deurwaarder —» sterven, stikken.
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Deus
De naam van God werd verdoezeld door de Latijnse term Deus, die in de oudere
taalperiode in verbindingen met Heer en Heer God werd gebruikt als uitroep van
verbazing enz. Aldus De Baere (1940: 83-84).
deuvekater —>• duivekater.
diarree
In Het verdriet van België [1983] van Hugo Claus komt de verwensing krijg de diarree!
voor. Als men aan iemand een vreselijke hekel heeft, ontstemd is over diens gedrag,
gebruikt men deze verwensing. De betekenis ervan moet men natuurlijk niet letterlijk
nemen. 'Ik ben niet meer in je geïnteresseerd, vlieg op' e.d. zijn eerder de betekenismomenten die erdoor uitgedrukt worden. -> chips, defeceren, racekak, schijterij,
slingerschijt, spijkerdiarree.
dicht —> jicht.
dichttimmeren —> spijkerschijt.
dief-* galg.
diggel
De letterlijke betekenis van diggel is 'scherf. Wij kennen dat woord alleen nog in de
verbindingen aan diggelen vallen, in diggelen vallen, aan diggelen zijn. Van het verwensingsvers verrek, verrot, verteer komen veel varianten voor. In één daarvan vinden wij
de regel val in diggels, breek je nek! Die verwensing drukt altijd haat, minachting, woede
enz. uit en kan het best weergegeven worden met 'barst, ik heb een onwaarschijnlijke
hekel aan je'.
dik —> Harry, lul, mik, nek, neus, shit, snikkel, tampeloeres, toeter, veter.
dikke
Of de binnenrijm vertonende verwensing krijg een dikke, gomminikke! meer is dan
krijg een stijve pik, gvd! is de vraag. In gomminikke een substituut zien voor penis is,
gezien het gebruik van de komma, wat al te gezocht. Daar staat wel tegenover dat
fietsbel en jodokio wel als zodanig dienst doen. De betekenis is afgezwakt tot 'bekijk
het maar'. De emotionele betekenis wijst op ergernis, frustratie e.d. —» fietsbel,
jodokio, jongeheer, tam(p), tampeloeres.
dikke —> dekke.
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dikkeme
Uiterst milde bastaardvloek en uitroep die via verdikke(me) een verbastering is van
godverdomme of verdomme. De term drukt zonder scherpslijperij ongenoegen, irritatie e.d. uit. —» de(m)me.
dimme —> de(m)me.
Dionysius
Bij Sint-Dionysius is een eedformule waarbij de heilige Dionysius tot getuige wordt
aangeroepen dat men de waarheid spreekt. Het ijdel gebruik van die eedformule
maakt haar tot vloek, die, om te voorkomen dat de heilige dat gebruik aan de spreker
zou vergelden, verbasterd en dus afgezwakt kan worden. In de Middeleeuwen komt
voor op Sinte Dionys hooft 'op het hoofd van de heilige Dionysius'. Welke Dionysius
hier aangeroepen wordt, is moeilijk met zekerheid te zeggen. Het meest waarschijnlijk
is wellicht Dionysius de areopagiet, die de Parijzenaars bekeerde en wiens faam zich
vanuit Parijs verder over het Avondland verspreidde. Volgens een legende werd
Dionysius te Parijs op Montmartre {mons Marty rum 'berg der martelaren') gemarteld
en onthoofd, om vervolgens met zijn hoofd in zijn handen naar het klooster te
Saint-Denis bij Parijs te wandelen. De areopagiet komt voor in Handelingen 17: 34
(hij ontmoet Paulus), en kan dus historisch gezien onmogelijk de derde-eeuwse
Parijse bisschop, martelaar en cefalofoor Saint-Denis zijn. De middeleeuwers vereenzelvigden laatstgenoemde zowel met de areopagiet als met de vijfde-eeuwse PseudoDionysius, auteur van De coelesti hierarchia. Dionysius was beschermer van de Franse
koningen en werd aangeroepen bij hoofdpijn en syfilis. Boogschutters vereerden hem
als hun patroon (Goosen 1992:118-121). Het voorkomen van bovenstaande formules
en van op sinte Dionys hooft 'bij het hoofd van Sint-Dionysius', opt lichaam van sinte
Dionys 'bij het lichaam van Sint-Dionysius' in de Frankische ridderroman de Historie
van de vier Heemskinderen [14de eeuw], is wellicht een extra argument om hier
Dionysius de areopagiet te veronderstellen, maar veel bewijskracht is er niet voor die
veronderstelling. Het is realistischer aan te nemen dat wij te maken hebben met een
niet te ontwarren kluwen van met elkaar geïdentificeerde Dionysiussen.
dit
Vanaf de 17de eeuw wordt de verbinding dit en dat gebruikt ter vervanging van een
woord dat men vermijden wil, t.w. van een verwensing, vloek, scheldwoord enz. "Ick
sweer by dit en dat, by desen ende genen Ken wil niet gaen", lezen wij in Timon
Misanthrophos [1636] van Meulewels. Voorts is in de 17de eeuw opgetekend de
bastaardvloek annex uitroep gans dit en dat; letterlijk betekent dat 'bij het dit en dat
van God'. De Grote van Dale (1992) kent ook loop naar de dit en dat! en voor den dit
en dat! Wij zouden uit wrevel e.d. kort en bondig zeggen 'donder op'. —» dit-en-dats.
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dit-en-dats
Substitutievloek voor drommels, duivels. —> dit.
djanter
In Vlaams-België komen volgens De Baere (1940:139-140) verbasteringen voor van
het Franse diantre 'verduiveld, duivels', t.w.: djanter, djanters, djenter. Meestal smelten
deze vormen samen met andere, zoals sakkerdiantere, sakkerdienter(e), nondedjenter
enz. De bastaardvloek, die tot uitroep is geworden, drukt teleurstelling, ongenoegen
en andere frustratie uit.
djantergenaai
Volgens Mullebrouck (1984) blijft deze bastaardvloek beperkt tot Vlaanderen. Het is
een verbastering van het Franse diantre 'duivels' en het zelfstandig naamwoord
genade, dat zich via regelmatige klankwetten kan ontwikkelen tot gena of genaai.
Genade betekent 'goedertierenheid' (vooral in verband met God en Christus). Letterlijk betekende de vloek 'goedertierenheid van de duivel'. Deze zware blasfemie werd
enigszins afgezwakt door de Franse constituent. Emotioneel betekent hij 'ik ben
woedend'.
djemich —» jemig.
djemenie -> jeminie.
dju —» deju, ju.
djudemi(e)ljaar
Bastaardvloek waarin wij het Franse Dieu en milliard herkennen. Het is een zware,
gestapelde vloek die ook als uitroep van woede en andere frustraties gebruikt wordt.
Beperkt tot het zuiden van het taalgebied.
doe(i)ze, dooze
Vloek en uitroep van een verlammende voorzichtigheid. Regionale verbastering van
het Franse Dieu. Een andere verklaring kan zijn dat het een verkorting is van verdorie
of verdosie. De term drukt woede en andere frustratie uit.
doeme
Variant van domme. Zie aldaar.
doemenis
Komt in het zuiden van ons taalgebied voor als een vloek met de betekenis 'verdomme'. Het volgende citaat is ontleend aan Arm Vlaanderen [1884] van I. Teirlinck en R.
Stijns: "Doemnis, nu zagen ze naar hem niet meer om!"
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doen
Wie de verwensing laatje maar wat doen! op zich in laat werken, zal haar wellicht in
verband brengen met aandoen. Dat wordt wel erg moeilijk als aan diezelfde verwensing wordt toegevoegd in je nek! Mogelijk moeten wij de verwensing letterlijk opvatten
in de zin van 'krijg nekkramp'. De emotionele betekenis is 'ik ben ontstemd over je
gedrag, ik erger me kapot aan je, ik veracht je'. Vgl. Van Eijk (1978: 80). Militairen
gebruiken vaak de verwensing je kunt het me doen!, die in betekenis overeenkomt met
je kunt mijn zak opblazen! enz.
dokter
Loop met je pis naar de dokter!; ga met je water naar de dokter!; en loop met je pis naar
Bijsterveld! zijn drie verwensingen die ik uitsluitend bij Sanders en Tempelaars (1998)
heb aangetroffen. Bijsterveld noem ik onder dit trefwoord omdat Bijsterveld staat voor
de kruidkundige, chemicus en piskijker Pieter van Bijsterveld (1870-1950), die in
Vlaardingen en Rotterdam praktijk hield. De verwensingen hebben alledrie hun
oorspronkelijke betekenis verloren. Zij zijn afgezwakt tot 'maak dat je wegkomt, ik
wil niets meer met je te maken hebben'. De emoties die zij uitdrukken, wijzen op
minachting, afkeer, ergernis, teleurstelling enz. In Onze Taal 1998, blz. 100-101,
beschrijft Ewoud Sanders omstandig de etymologie van loop metje pis naar Bijsterveld!
En hij doet meer, hij laat er ook een foto bij afdrukken van Pieter van Bijsterveld met
'zeiksnor'. —» Bijsterveld, klarinetkanker, koorts, mierennest.
dom —» drieëndertig, gort2.
dominee
In Huizinga (1997: nr. 1974) vinden wij de uitdrukking dominee, brand je bekje niet.
Soms wordt dat aangevuld met pastoor ik benjegekje niet. Dit dominee heeft niets met
'predikant' te maken. Het is een uitroep 'o Heer' van het Latijnse Dominus, of een
bastaardvloek. Goed met deze uitroep te vergelijken is jeetje, pas toch op! Los van de
bastaardvloek dominee, heeft men voor de hele uitdrukking nog geen bevredigende
verklaring gevonden. Men waarschuwt er iemand mee die iets gaat eten en drinken
dat bijzonder heet is. Ook wordt zij zeer ironisch gebruikt om aan te geven dat de
koffie lauw is. Anderen menen dat de uitdrukking eigenlijk luidt dominee, brandje
bejje niet, omdat er vroeger een kaars op de preekstoel stond en dit dus brandgevaar
voor het befje opleverde.
domme
Verzachte bastaardvloek en uitroep van woede en andere frustratie die een verkorting
is van godverdomme of verdomme. Iemand bij wie de stoppen emotioneel zijn doorgeslagen, versterkt door herhaling deze vloek geregeld, bijv. in domme domme domme
of domme de domme.
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dommeju
Bastaardvloek en uitroep van woede en andere frustratie die een contaminatie is van
godverdomme of verdomme enerzijds en nondeju anderzijds. Vloeken met -ju zijn
vooral in het zuiden van het taalgebied frequent. Zie kaart in hoofdstuk v, 'Regionale
verspreiding van enkele vloeken'.
dommemieljaardemijnendju
Gestapelde bastaardvloek die bestaat uit een verkorting van verdomme en een verbastering van het Franse milliard en Dieu. Het verbogen bezittelijk voornaamwoord
mijnen doet hier dienst als eufemiserend substituut. Als uitroep drukt de term woede,
verontwaardiging, ergernis, misschien ook verongelijktheid uit.
donder
In de Gedichten [1672] van de zeventiende-eeuwse auteur Jacob Westerbaen komt de
bastaardvloek hij gans donder 'bij de donder, het onweer van God' voor. Als verwensende of nadruk gevende uitroep wordt donder vaak voorafgegaan door wat. Zo lezen
wij bij Huygens: "Foey wat donder, Hoe ist hier dus estelt! hoe - 't stinckt hier in 't
Voor-onder As oft een mis-hoop waer." Dit luidt hertaald 'Wat donder. Hoe is het
hier gesteld! Wat stinkt het hier in het vooronder: alsof het een mestvaalt was'. Vaker
komt de verwensing loop naar de donder! voor. De letterlijke betekenis 'ga op zoek
naar je zelfvernietiging die door de donder gebracht zal worden' heeft deze verwensing
verloren. In de 19de eeuw komt voor hoe donder is het mogelijk. Wij kennen thans nog
uitsluitend de betekenis 'maak dat je wegkomt, sodemieter op'. In ons enquêtemateriaal komt ook voor je kan naar de donder lopen! En dan is er de optatieve verwensing:
de donder hale mij! 'de donder moge mij halen (als niet...)'. In sommige verbindingen
staat donder voor 'drommel' of 'duivel'. Ik noem in dat verband om de donder niet,
loop naar de donder, de donder hale mij. Het woord kon tot vloekwoord worden omdat
wie het in de mond nam, die donder aantrok. De angst voor dit natuurgeweld zat er
bij de middeleeuwer en diens nazaten goed in. Hij was bang voor de vernielende kracht
van de elementen, die hem op zichzelf wel niet vijandig zijn gezind, maar hem
niettemin aanzienlijke schade kunnen berokkenen, en voor zijn leven en have een
bestendige bedreiging vormen waartegen hij totaal machteloos staat (De Baere 940:
133)- Wij kennen ook nog donder en bliksem! en voor den donder! In sommige
Nederlandstalige gebieden van België vinden wij verbasteringen van Franse 'dondervloeken'. Ik doel dan op het type nondetonner. Vergelijk Frans tonnerre, mille tonnerres, tonnerre de Dieu, tonne de Dieu. Vergelijkbaar is ook het Duitse (zum) Donnerwetter. Voor de verwensing krijg wat aan je donder! —» wat.
donderdag
De dag van Donar wordt ook als bastaardvloek, uitroep of scheldwoord gebruikt, als
verzachtende naam voor donder. Van Dale13 kent nog vooruit, voor den donderdag! De
emotie die uitgedrukt wordt, is verwondering, woede, irritatie enz. —> donder.
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donderen
In de provincie Antwerpen komt voor loopt naar de bliksem en helpt donderen! Het is
een versterking van loop naar de bliksem! Donder in je graf. is een niet frequente, maar
wel een stuitende hedendaagse verwensing. Hoe minder afgesleten een verwensing is,
hoe trefzekerder de uitwerking ervan. Iemand toewensen dat hij wat jou betreft in
zijn graf kan donderen, geeft wel een zeer hoge graad van misnoegen, haat, gekwetstheid of frustratie weer. Een andere bijna pathologische verwensing is hij kan om mij
dood donderen! Minachting en onverschilligheid wordt ermee uitgedrukt: 'hij kan me
wat, hij bekijkt het maar'. —» dood, graf, kunnen, vallen.
donderju
In ons enquêtemateriaal noteerde ik deze vloek en uitroep van woede en andere
frustratie zesmaal. Alle opgaven komen uit Nederlandstalige gebieden van België. Ik
zie er een gedeeltelijke leenvertaling in van het Franse tonnerre de Dieu. Het tweede
lid van de samenstelling toont de gebruikelijke verbastering van Dieu tot ju.
donderknetter
Net als donderju vonden wij donderknetter in het enquêtemateriaal, als uitroep en
tussenwerpsel. Het lijkt mij een versterkte vorm van donder. De letterlijke betekenis
kan zoiets geweest zijn als 'donderend geluid' en wellicht ook 'knetterende donderslag'. Het element knetter als tweede lid komt eveneens voor in de bastaardvloek
sodeknetter. Donderknetter wordt gebruikt om verbazing, be- en verwondering uit te
drukken. Het heeft dezelfde betekenis en/of functie als donders. Dus een krachtterm
met de betekenis 'verdomd, vervloekt'.
donders
Naast duivels en bliksems komt ook donders (1713) als term van verwensing voor. In
de 19de eeuw verschijnt de bastaardvloek c.q. uitroep wat donders! Donders als uitroep
van ergernis, bewondering, verwondering, woede enz. wordt ook in het hedendaags
Nederlands nog versterkt tot wel alle donders! 'wel verdomme'. Meestal volgt dan nog
de toevoeging nog aan toe. In ons enquêtemateriaal ontmoetten wij ook alle donders!
'wel verdraaid, verdomme'. —> wiesje(n)donders.
donderstralen
De gebiedende wijs van dit werkwoord wordt, vergezeld van het bijwoord op, gebruikt
in de verwensing donderstraal op! Qua betekenis is zij gelijk aan donder op, sodemieter
op, lazer op! De emotionele betekenis duidt op minachting, woede en haat.
Dongen
Dongen ligt ten noordwesten van Tilburg en is het centrum van leer- en schoenindustrie. Ingort voor Dongen wordt met de plaatsnaam gespeeld om de vloek godverdomme
van zijn taboekarakter te ontdoen. De achtermondvocaal lol en de zware medeklin-
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kercombinaties /rt/ en /ng/ verraden de oorspronkelijk vloek en geven aan emoties
als woede, ontzetting, ongeloof e.d. een kolossale kleurigheid en klankpracht. -> gort.
dood
In het Vroegmiddelnederlands noteren wij in de Statuten van Beggaarde te Brugge
[1292] zweren bi ons heren doedjofbi ons heren lechame ofbi sire macht 'zweren bij de
dood van onze Heer of bij zijn lichaam of bij zijn macht'. Uit het Middelnederlands
kennen wij de eedformule bider doot ons heren 'bij de dood van Onze-Lieve-Heer'.
Die formule ontwikkelde zich tot krachtterm, stoplap en uitroep. Deze eed en de
variant bi des Heren doot, die vooral hoogfrequent was vóór de 17de eeuw, komen wij
in verbasterde vorm tegen in bij der doot, bij den doot, gans doot en o doot. Daarbij
variëren, zoals wij zien, de spelling van dooten bij der. De Baere (1940:117) rekent tot
deze groep ook by gans moort 'bij de moord op Gods Zoon'. O doot, doodt is een
elliptische vorm van bij Gods dood. In de 17de eeuw (Huygens) kon men ook zweren
op men doot 'bij mijn dood'. De verwensing je kunt om mij dood donderen! 'bekijk het
maar, je kunt me wat' drukt minachting en overschilligheid uit. Dezelfde intenties
drukt de verwensing krijg de dood! uit, evenals de Vlaamse vloek mijn dood Gods! Vgl.
Mullebrouck (1984). Overigens zijn sterven en doodvallen bijna-synoniemen. Op de
Graffiti Wall van Internet vond ik ga gauw dood! Ook het volgende verwensingsvers
trof ik daar aan: docje, docje, docjell Val snel van je stokje,// Liever laat dan nooit,// Ga
toch snel eens dood. In het oosten van ons taalgebied komen voor donder dood! en zou
je even heel snel dood willen vallen! —» doodvallen, kunnen, lopen, vallen, ziel.
doodflikkeren
In Ouwe Daatje, een liedje dat dateert uit 1900 en geschreven is door Eduard Jacobs
(1868-1914), de eerste cabaretier van Nederland, komt de verwensing voor flikker dood!
De emotionele betekenis ervan duidt op afkeer, minachting e.d. en kan weergegeven
worden met 'sterf, rot op, ik wil niets meer met je te maken hebben'. De complete
tekst van het lied kan men vinden op homepage cistron.nl/~jba/nliedjes.html.
doodkankeren
Slechts eenmaal trof ik de verwensing kanker dood! aan. De letterlijke betekenis van
doodkankeren is 'door kanker dodelijk wegteren'. Die betekenis is evenwel afgezwakt
tot 'donder op, ik wil niets meer met je te maken hebben'. De emoties die erdoor
uitgedrukt worden zijn minachting, woede, haat, ontzetting enz.
doodlopen
De eigenlijke betekenis van dit werkwoord is 'geen uitgang hebben'. Wij kennen die
betekenis nog in doodlopende weg. In de verwensing loop toch dood!, die alleen voor
Roosendaal werd opgegeven, is die betekenis weggevaagd tot een minachtende, die
zoiets kan betekenen als 'ik wil niets meer met je te maken hebben, donder op'.
Misschien moeten wij niet van een samengesteld werkwoord doodlopen uitgaan, maar
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van 'loop tot je erbij neervalt'. Dat uitgangspunt verandert niets aan de emotionele
functie en betekenis van de verwensing.
doodschoppen
In De martelgang van Kromme hindert van A.M. de Jong komt voor ze moesten je
doodschoppen. De emotionele betekenis van deze verwensing duidt op blinde woede,
afkeer, minachting enz. en kan weergegeven worden door 'sterf, rot op, ik wil niets
meer met je te maken hebben'.
doodskist
Iemand moet wel erg boos zijn als hij zegt: "Krijg een doodskist met spiegel, dan kun
je je eigen geraamte in elkaar zien sodemieteren!" In mijn vragenlijsten heb ik deze
verwensing aangetroffen in Beverwijk, Den Helder, Katwijk, Leeuwarden, Leiden,
Leiderdorp, Nieuwe Wetering, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnsburg,
Sneek, Valkenburg (ZH), Voorburg, Voorhout, Warmond en Wassenaar. De emotionele betekenis drukt walging, afkeer enz. uit.
doodsklere
Bastaardvloek en uitroep die bestaat uit een verbasterd eerste element van God en uit
klere, dat een volksetymologie is van kolere en cholera. De verbastering ontneemt de
vloek zijn boosaardigheid. Mogelijk moeten wij uitgaan van de cholera die de dood
tot gevolg heeft, waarbij doods dus niets met God te maken heeft. De emotionele
betekenis duidt op woede, verontwaardiging enz. —» cholera, kolere.
doodvallen
De verwensingen val dood!; ze moesten doodvallen! en je kunt doodvallen! hebben als
gevoelswaarde 'ik ben woedend, verontwaardigd over je gedrag of handelwijze en wil
niets meer met je te maken hebben'. De verwensing, vaak voorafgegaan door ach,
wordt gebruikt in geval van verontwaardiging, boosheid, woede. Als vloek komt voor
ik mag doodvallen als het niet waar is! Oorspronkelijk was het een plechtige formule,
waarmee men de nadruk legde op het feit dat men de waarheid sprak, later werd het
tot een uitroep van woede en andere frustratie. De verwensing laten ze dood vallen!
drukt thans gelatenheid of onverschilligheid van de spreker uit ten opzichte van het
gebeuren of de daad van hemzelf of van een ander. Natuurlijk bepaalt de dictie van
de vloek de semantische nuance ervan. In een televisieprogramma van de NPS dat op
29 december 1997 uitgezonden werd onder de titel Kerstmis in Floradorp blijkt dat een
van de buurtbewoners kerstkaarten verzendt met de heilwens vrolijk kerstfeest, gelukkig nieuwjaar en val dood! Een tweeënvijftigjarige vrouw uit Breda stuurt mij het
volgende verwensingsvers op: Val dood en vegeteer,// Rot een eind op en stort neer,//
Krijg de vliegende teringkoorts,// Pokken gezwellen enzovoorts.// Val in diggels, breek je
bek/1 Val in sloten, breek je kloten, Sterf. Een dertienjarig meisje uit Warmond heeft
weer een andere variant: Val dood in de goot,// Val neer dat doet zeer.// Loop naar de
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hel,// Spring uitje vel.//Doe niet zo lomp val in de plomp.// Lik mijn kont val in de stront!
—> dood, kunnen, pokken, vallen.
doodziel —> ziel.
doorgaan
In West-Noord-Brabant komt de verwensing ga nou gauw deur! voor. De emotionele
betekenis duidt op ergernis, ongeloof, verbazing e.d. en kan weergegeven worden als
'ga weg van hier, verdwijn uit mijn ogen'.
dooze —» doe(i)ze.
dor(i)e, dosie
Bastaardvloek die ontstaan is door een verkorting en klanksubstitutie uit godverdomme c.q. verdomme. Het kan zijn dat wij uit moeten gaan van God verdore u 'moge God
u verdwazen'. Het is hoe dan ook een verkorte bastaardvloek van verdorie, die door
het spel van de lange klinker en van de lichtvoetige Hel de apocalyptische korte klinker
van godverdomme ontdoet van zijn troosteloze triestheid en daardoor een milde vorm
van frustratie uitdrukt.
draadnageldiarree —» draadnagelschijterij.
draadnagelschijterij
Een draadnagel is een dunne spijker met een plat kopje, van hard ijzer-, koper- of
staaldraad vervaardigd. Iemand de verwensing krijg de draadnagelschijterij, dan kun
je je eigen rijk schijten in een ijzerwinkeltje naar het hoofd slingeren is zonder retorische
omhaal iemand duidelijk maken dat men uitzinnig is van woede en dat alleen het
allerergste goed genoeg is voor de verwenste. Welke verwoestende uitwerking draadnagels bij de ontlasting zouden kunnen veroorzaken hoeft hier niet beschreven te
worden. De emotionele betekenis van de verwensing is 'ik kots van je, krijg nou wat'.
In Den Haag komt als variant voor krijg de draadnageldiarree enz. Vgl. Sanders, in de
Volkskrant van 12 januari 1998.
draaien
In het West-Vlaams komen de volgende verwensingen voor: draai uwe Here af., draai
uwe ziele af., draai uwe snaren af Alledrie betekenen ze zoveel als 'ik minacht je, hoepel
op'. Zie Stoett (1943: nr. 1431). In Nijmegen kwam in 1923 - en komt misschien nu nog
- de verwensing voor draai een touwtje om je nek en trek! De emotionele betekenis
duidt ook hier op haat, minachting, korzeligheid en andere frustraties. —> touw.
drakentand —» tand(jes).
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drie, drij —> vijf.
drieëndertig
Substituutvloek voor duivel. Opgetekend is de verbinding domme drieëndertig en
mottige drieëndertig.
driegang —» gooi2.
driehoek —» gooi2.
driepikkel
In Vlaanderen komt de bastaardvloek wel hemelse driepikkel! voor. Vgl. Mullebrouck
(1984). Een driepikkel is een gewestelijk woord voor 'bankje of voetstuk met drie poten,
drievoet'. Die betekenis is niet in onze vloek gerealiseerd. Ik denk dat wij moeten
uitgaan van een verzuchting wel hemelse Drievuldigheid!, die ijdel gebruikt werd. De
vloek drukt nu vooral ergernis en ongeloof uit. Daarnaast noemt dezelfde bron de
verwensing loop naar de driepikkel! Driepikkel zou een eufemisme voor duivel kunnen
zijn. De emotionele betekenis van de verwensing duidt op boosheid en andere
frustratie die weergegeven kan worden met 'ga weg'.
drieten
Bij Johannes Sartorius [1656] komt al voor loopt kacken! In Deventer kent men heden
ten dage nog de verwensing loop hen drieten! Letterlijk betekent dat 'ga kakken'. In
geval van woede gebruikt, heeft ze meer de betekenis van 'wat heb ik een hekel aan
je, hoepel op'. —» kakken, schijten.
drift -> zakken.
drijt
In de 16de eeuw wordt drijt 'menselijke of dierlijke uitwerpselen' gebruikt als scheldwoord of verwensing. Het WNT geeft als enige bewijsplaats in deze toepassing: "Houdt
ghy u backhuys, ou ghy lijs drijts, Oft u ghenaeckt van ons veel vresen." Dit betekent:
'Jij moet je mond houden, jij oude sufferd die niet veel beters kunt dan schijten, of
wij zullen je veel angst aanjagen.' Na de 16de eeuw niet meer aangetroffen.
drijven —> vreten.
drilboor
Hildebrand bedient zich in zijn Camera Obscura [1877: 208] van de zelfverwensing ik
ben een drilboor als ... Hier is een oorspronkelijke formule ter bekrachtiging van de
waarheid tot vloek en uitroep van verontwaardiging geworden omdat de bedienaar
ervan een soort meineed pleegde.
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drinken —» pomp.
droelie
Als men over de duivel spreekt, is hij dichtbij. Daarom zijn er zoveel alternatieve
namen voor hem in zwang. Droelie is er zo een. Door hem met een pseudoniem aan
te duiden, vermijdt men het noemen van zijn naam, waardoor hij niet daadwerkelijk
aan- of opgeroepen wordt. Daarbij komt dat het geven van spotnamen tevens een
vorm van beheersing impliceert; door de duivel zo te ridiculiseren kon men ongestraft
zijn duivelsangst bezweren (Rooijakkers 1994). In oudere taal betekent droelie 'duivel,
drommel, droes'. Als verwensing werd het woord gebruikt in zinnetjes als "De droelie
('verduveld'), heer Pastoor, daar zou ik niet van houwen", of "Waar droely ('drommels, verdraaid') wou je komen aan dat Geld?" De betekenis van droelie is gelijk aan
een uitroep van verbazing of verwondering. Mogelijk is droelie, net als droes, een
eufemistische omschrijving voor duivel. Mogelijk ook dat de betekenis gelijk is aan
'wel verdomme'. Het woord lijkt thans uitgestorven. —» boze, derde maat, droes,
droeskop, drommel, drommelskop, drumpel, duiker, duin, duivel, duivekater, duiventer, duizend, Heintjeman, Heintje Pik, Joost, nikker, pikken, vijand.
droes
Door de duivel een pseudoniem te geven, vermijdt men het noemen van zijn naam,
waardoor hij niet echt aan- of opgeroepen wordt (Rooijakkers 1994). In de 16de en
17de eeuw kende men de bastaardvloek gans droes. Letterlijk betekent dat 'bij de duivel
waarover God macht heeft'. In het hedendaags Nederlands is droes 'duivel, drommel'
niet meer gewoon. Het behoort vaak tot het passieve taalgebruik. De Grote van Dale
(i999) geeft nog zonder enige restrictie de verwensingen de droes hale mij, als ik het
weet en de of te droes!
In de 17de en 18de eeuw komt ook de verwensing brui voor den droes voor, o.a. in de
Klucht van de Bedrooge Vryer [1649] van A. Boelens. De betekenis is waarschijnlijk
gelijk aan 'loop naar de duivel'. Ook zeventiende-eeuws zijn de verwensingen iemand
voor den droes op Marken wenschen! en ick wou de droes u lyffhad te Aken gevoert! De
plaatsnamen in deze verwensingen duiden erop dat de verwenser zijn opponent ver
uit zijn buurt wil hebben. De betekenis ervan is volgens Stoett (1943: nr. 1431) 'ik
veracht je, hoepel op'. Het woord komt ook voor als vloek en verwensing met een
betekenis die gelijk is aan 'wel verdomme (nog aan toe)'. Zinnetjes waarin het woord
in deze betekenis nog in het hedendaags Nederlands voorkomt, heb ik niet gevonden.
Het WNT geeft als jongste citaten een plaats uit Klaasje Zevenster van Jacob van Lennep
[1866] en één uit Beets' Camera obscura [1840]. —> Aken, Marken; bruien, derde maat,
droelie, droeskop, drommel, drommelskop, drumpel, duiker, duin, duivekater,
duivel, duiventer, duizend, Heintjeman, Heintje Pik, Joost, nikker, pikken, vijand.
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droeskop
Door de duivel een pseudoniem te geven, vermijdt men het noemen van zijn naam,
waardoor hij niet echt aan- of opgeroepen wordt (Rooijakkers 1994). Bij droeskop,
alleen zeventiende-eeuws, schrijft het wnt "hetzelfde als droes, verg. ook drommelskop". Vindplaats o.a. bij W. Ogier [1682]. —> boze, derde maat, droelie, drommel,
drommelskop, drumpel, duiker, duin, duivekater, duivel, duiventer, duizend, Heintjeman, Heintje Pik, Joost, nikker, pikken, vijand.
drol
Een van mijn zegslieden kent de verwensing trap in een drol! Afkeer, weerzin en
minachting zijn de emoties die erdoor uitgedrukt worden. 'Je bekijkt het maar, donder
op' is de actuele betekenis. De letterlijke betekenis is hier slechts indirect in het geding,
maar eenieder die ooit onbewust die ene ongewenste stap in een bolus gedaan heeft,
weet zich maar al te goed de ongemakken van het reinigen te herinneren. De
verwensing behelst dus weinig goeds. -» steken.
dromedaris —> defeceren.
drommel
Door de duivel een pseudoniem te geven, vermijdt men het noemen van zijn naam,
waardoor hij niet echt aan- of opgeroepen wordt (Rooijakkers 1994). Drommel
betekende oorspronkelijk 'klein, ineengedrongen mannetje' en werd door betekenisoverdracht een wat gemoedelijk klinkend woord voor duivel. In het Middelnederlands
vinden wij de verwensing de drommel sla de vent 'moge de duivel die man met onheil
treffen'. Als bastaardvloek en uitroep komt drommel vooral voor na vraagwoorden.
Bij P.A. de Génestet [1871] lezen wij bijvoorbeeld "Wie, drommel, leerde u toch zoo
lief En geestig Uw woordjes te schikken?" In de 17de eeuw komt ook voor iemand voor
den drommel op Marken wenschen! in de betekenis 'ophoepelen'. Als bastaardvloek is
sinds de 19de eeuw ook in gebruik de drommel moet me halen; voor de drommel! De
verwensing loop naar de drommel! is kenmerkend voor een bepaald stijlregister en
zeker geen gemeengoed van alle moedertaalsprekers. Als markies de Cantecleer in de
albums van Heer Bommel en Tom Poes van Marten Toonder niet verknocht was aan
parbleu! en fi donc!, dan zou je drommels en wat drommel! bij hem verwachten. Zelf
zou ik het schertsend gebruiken. De krachttermen voor de(n) drommel! en de drommel
lijken mij, als zij nog in het actieve taalgebruik voorkomen, versteende fossielen
waarmee men aandacht probeert te trekken. Ook volgens de woordenboeken is het
een zwakke, vaak schertsende verwensing. —» derde maat, droelie, droeskop, drommelskop, drumpel, duiker, duin, duivekater, duivel, duiventer, duizend, Heintjeman, Heintje Pik, Joost, Marken, nikker, pestilentie, pikken, pokken, popelsie,
vijand.
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drommels
In mijn enquêtemateriaal verscheen de uitroep drommels tweemaal. Overigens komt
drommels als bastaardvloek eerst sedert de 17de eeuw in de betekenis 'verwenst,
donders' voor. Thans is het vooral een uitroep van verbazing. 'De Baron', de baas van
twee boeven en eeuwige tegenstander van Bassie en Adriaan, pleegt Drommels,
drommels, drommels! te roepen. Bij hem is het overigens niet een uitroep van verbazing, maar van woede en ergernis (wat waarschijnlijk weer samenhangt met de
herhaling). —> drommel.
drommelskaters —> drommelskop.
drommelskop
Drommelskop en ook drommelskaters zijn bastaardvloeken en uitroepen. Onder het
trefwoord kater (1) noteert het WNT ook nog dat er in het volksgeloof een soortgelijke
betrekking bestaat tussen katers en de duivel als tussen heksen en katten. Het maakt
ons attent op blikse(m)kater en op duivelskater. Beide worden eveneens als bastaardvloek en uitroep van verbazing enz. gebruikt. —» droelie, droes, droeskop, drommel,
drumpel, duiker, duin, duivekater, duivel, duiventer, duizend, Heintjeman, Heintje
Pik, Joost, nikker, pikken, vijand.
dropje
Als substituut voor potverdomme komt de bastaardvloek pot vol dropjes voor. De
/o/-klank zorgt ervoor dat de emoties een welkome uitweg vinden. Vaak wordt de
vloek gebruikt ten overstaan van kinderen. De aard van de emoties die er op schertsende wijze mee uitgedrukt worden zijn verbazing, verwondering e.d.
druiper
In het cabaretprogramma Afslag Dokkum zingt Jack Spijkerman een liedje dat hij de
titel Voor lul staan heeft meegegeven. Als een zendeling de deur dichtgesmeten krijgt
en zijn linkervoet ertussen zit, dan roept hij: Auw godvergeme trattetyfuskankertering
pleurislijer m'n poot vuile klootzak etterbak// wekfout, krijg een druiper, brand in de hel
verdomme//pleurishond stuk onbenul. De zendeling//Loopt dan voor lul. Ook hier heeft
de verwensing niet langer haar letterlijke betekenis. Krijg een druiper! betekent niets
anders dan 'ik ben woedend op je, ik walg van je, verrek'.
druipdoos
Haags is de verwensing krijg een schijtdruipdoos! Vgl. Bral e.a. (1998). Wat een
druipdoos is, blijft vooralsnog gissen. Doos betekent in het hedendaags Nederlands in
elk geval 'vrouwelijk geslachtsorgaan' en ook 'vrouw'. Het is vervolgens geen grote
stap om, denkend aan druiper, het eerste deel van de samenstelling druipdoos in
verband te brengen met 'het afdruipen van etter als gevolg van een geslachtsziekte'.
De emotionele betekenis retoucheert de letterlijke en duidt op minachting, veront-
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waardiging, ergernis e.d. In hedendaags gebruik betekent de verwensing 'donder op,
ik veracht je, walg van je'. Het element schijt- versterkt het geheel nog eens extra
vanwege zijn taboekarakter.
drumpel
Door de duivel een pseudoniem te geven, vermijdt men het noemen van zijn naam,
waardoor hij niet echt aan- of opgeroepen wordt (Rooijakkers 1994). Drumpel is een
verbastering van drommel. Wij vonden het woord in Don Quichot op de Bruiloft van
Kamacho [1720] van Pieter Langendijk. Als uitroep drukt de term verbazing, verontwaardiging en frustratie uit. —» droelie, droes, droeskop, drommel, duiker, duin,
duivekater, duivel, duiventer, duizend, Heintjeman, Heintje Pik, Joost, nikker,
pikken, vijand.
duck —» fuck.
duiken
Als variant van donderen komen voor duik in je grafkist! en duik in je graf! De betekenis
'schiet steil neer' is hier afgezwakt tot 'donder op, ik kots van je'. De tweede verwensing
kwam uit de mond van een amateurvoetballer en was gericht tegen de scheidsrechter,
die op het wedstrijdformulier melding maakte van dit incident. De strafcommissie
van de voetbalbond legde de vloeker acht wedstrijden schorsing op.
duiker
Duiker is volgens het wnt een woord dat in plaats van duivel gebruikt wordt, oorspronkelijk uit schroom voor dit woord. Het fungeert als substituut voor duivel,
waarmee het qua klank enigszins overeenkomt. Overigens wordt het als zodanig na
de 17de eeuw niet meer gebruikt. In het Middelnederlands vinden wij de duiker haal
je! 'de du(i)vel hale je'. In P.C. Hoofts Schijnheilig [1617] wordt duiker versterkt tot
duisendt duickers. Gallitalo, de vertaler van Alle de geestige Werken van François
Rabelais [1682] gebruikt zelfs honderd duizend duitsche duikers. Bij de zeventiendeeeuwse blijspeldichter Th. Rodenburgh noteren wij o gansch duiker, waarbij gansch
een verbastering is van Gods. In het hedendaags Nederlands komt voor te duiker!
'verdomme, verduiveld'. —» droelie, droes, droeskop, drommel, drumpel, duin,
duivekater, duivel, duiventer, duizend, Heintjeman, Heintje Pik, honderd, Joost,
nikker, pikken, vijand.
duin
Door de duivel een pseudoniem te geven, vermijdt men het noemen van zijn naam,
waardoor hij niet echt aan- of opgeroepen wordt (Rooijakkers 1994). Als verbastering
van 'duivel' komt een enkele maal de bastaardvloek duin voor. Bijvoorbeeld in het
blijspel De Puiterveense Helleveeg, of Beslikte Swaantje aan den tap [1719] van A.
Alewijn. Daar treffen wij de zin: "Maar, hoe duinen, kan jy weeten, Van buiten, wat
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'er wel van binnen is geseeten?" De betekenis c.q. de gevoelswaarde is gelijk aan die
van drommels! —> droelie, droes, droeskop, drommel, drumpel, duiker, duivekater,
duivel, duiventer, duizend, Heintjeman, Heintje Pik, Joost, nikker, pikken, vijand.
duivekater
Door de duivel een pseudoniem te geven, vermijdt men het noemen van zijn naam,
waardoor hij niet echt aan- of opgeroepen wordt (Rooijakkers 1994). Net als duiker,
duiventer komt duivekater voor als bastaardvloek en uitroep in de plaats van duivel.
In het jaar 1450 komt deuvekater voor als bijnaam van een bakker te Leiden volgens
Stoett (1943: 205) en Huizinga (1997: nr. 2224). In de klucht Mr. Tribus en zijn gezin
[1655] komt voor wat duvekater segh jy, dat ick mijn wesen verander? Voor het
hedendaags Nederlands noteerde ik ook wat duivekater! en te duivekater! met als
betekenis 'duivels, verdomd'. Als variant komt ook voor duvekater. De gevoelswaarde
correspondeert met die van drommels! enz. —» blikskaters, droelie, droes, droeskop,
drommel, drommelskater, drommelskop, drumpel, duiker, duin, duivel, duiventer,
duizend, Heintjeman, Heintje Pik, Joost, kater, nikker, pikken, vijand.
duivekaters
Als uitroep komt dit woord voor als substituut van duivels. —> blikskaters, drommels,
duivels.
duivel
Het Nederlandse woord duivel is ontstaan uit het Griekse diabolos, dat 'lasteraar'
betekent. In de Middeleeuwen was viant 'vijand' vaak de naam voor duivel. Daarnaast
komen voor satan 'vijand' en Lucifer, de opperduivel. In vroeger eeuwen, toen
engelen, vagevuur, hemel en hel nog een vitale rol speelden in het dagelijkse leven van
de mensen, is de verwensing wat duivel, loop naar de duivel! van een hoog vernietigingsgehalte. In de 17de eeuw komen de volgende twee verwensingen voor: iemand
voor de duivel op Marken wenschen! en dat die de duvel haal en voer die op een kar na
Bremen! De betekenis van beide is 'hoepel op'. Vgl. Stoett (1943: nr. 1431). De verwensing de duivel hale mij! of de duvels mogen mij halen! of oppakken! zijn zelrVerwensingen; men moet ze aanvullen met als niet ... Zij komen in het zuiden van het
taalgebied nog steeds voor. Hedendaags zijn ook de duivel zij vervloekt, de duivel zij
gedankt! Tegenwoordig betekent de vloek niet veel meer dan 'maak dat je wegkomt'.
Overigens kwam in het oudere Nederlands in dezelfde betekenis ook loop voor de
duivel! voor.
Terloops wijs ik er hier op dat vooral in het wat oudere Nederlands werkwoorden
voorkomen als boggeren en diabelen, die letterlijk betekenen 'telkens verduiveld,
donders zeggen'. De herkomst uit het Frans is duidelijk {bougre en diable). Beide
wijzen op het gebruik als platte vloeken.
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In het Middelnederlands komen de volgende verwensingen met duivel voor: die duivel
hebst deel 'de duivel zij vervloekt'; dies moet die duvel hebben deel 'hiervoor moet de
duivel vervloekt zijn'; dies hebbe die duvel deel; de duvel wouts; die duvel moets wouden;
des moeste die duvel wouden; des moeste die duvel wouden 'moge de duivel dit willen';
de duivel zij gedankt, vervloekt, verduiveld; Ie woudse de duvel moeste halen 'ik zou willen
dat de duivel hen haalde'; de duvel haal de pry 'dat de duivel dat kreng haie'; de duvel
haalje; die duvel moet di henen dragen 'moge de duivel je wegvoeren'; die duvel moet
U geleiden; hi ga daerne di duivel gheleet 'laat hij daarheen gaan waarheen de duivel
hem leidt'; nu vaer in der duyvelen hant 'kom nu maar in de macht van de duivel'; de
duvel schende U 'laat de duivel je maar in het verderf storten' en die helse duvel moet
U den hals breken 'de duivel uit de hel moge je hals breken'.
In de tweede helft van de Middeleeuwen appelleert de kerk steeds meer aan de
persoonlijke emoties van de mensen. Steeds meer ruimte werd er geboden aan
persoonlijke geloofsbeleving en verbeelding. Die persoonlijke devotie draaide om de
zorg voor het zielenheil, om de hoop op verlossing na de dood en om de afweer tegen
het kwaad, d.w.z. de duivel. Het gebed was de eenvoudigste vorm van devotie en had
een magische, bezwerende kracht. Bidden hielp als middel tegen het kwaad, het hielp
in angstige situaties, bij onweer of bij de dreiging van geweld. Het was van belang om
uit de klauwen van het kwaad en in de invloedssfeer van het goede te blijven. Maar
hoe deed je dat bij een duivel die zich in vele gedaanten kon vermommen? Hij kon
afzichtelijk zijn, maar hij kon ook een menselijke gedaante kiezen, zoals de eenogige
Moenen die Mariken, een meisje uit Nijmegen, verleidde. Er was een gemoedelijker
type, de kleine ondergeschikte duivel, wiens zorg het was kleine zonden te verzamelen.
De duivel kon zelfs de gedaante aannemen van de Moeder Gods om mensen in
verwarring te brengen (Nijsten 1994: 21-33).
De duivel, Satan, is in de bijbel de tegenwerker van Gods heilsplan, maar ook de vijand
van de mens. Sinds Satan door God vanwege zijn hoogmoed uit de hemel gestoten
werd, hebben de duivels zich voortdurend ingespannen om de mensen, die hun
plaatsen in de hemel konden gaan innemen, tot zonden te bewegen (Resoort 1980: 7).
Ook op het gebruik van het woord duivel rustte een taboe. Niet alleen omdat het
gebruik ervan de toehoorders kon beledigen, maar vooral ook omdat het volksgeloof
ervan uitging dat de duivel bij aanroepen ook daadwerkelijk kwam. Dat neemt niet
weg dat als mensen aan een soort zelfreiniging willen doen, als zij zich emotioneel
willen ontladen, zij moeten kiezen uit twee mogelijkheden. Mogelijkheid één is ervoor
te kiezen om maatschappelijk niet al te zeer te choqueren; men respecteert de normen
van de samenleving, men gebruikt eufemismen of substituties voor het taboewoord
en men ontlaadt zich dus minder heftig. Mogelijkheid twee is, maling hebben aan die
samenleving en het taboe volledig doorbreken, dysfemismen gebruiken, choqueren,
zichzelf volledig ontladen en sancties op de koop toenemen.
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Roep je de duivel aan, dan loop je zeer grote risico's. Zo'n aanroep kon leiden tot een
verbond met die duivel. Toen de godsdienst nog niet het kerkhof van de wetenschap
was, was er de gelovige mens veel aan gelegen om de duivel buiten de deur te houden.
Nam de mens bij exclamaties toch zijn toevlucht tot het gebruik van dat woord, dan
zien wij vooral verbasteringen en substituties. Volgens de Grote van Dale (1999)
komen in het hedendaags Nederlands ook nog de volgende vloeken en verwensingen
voor: loop naar de duivel, de duivel hale je, naar de duivel, kom hier voor de duivel, wat
duivel!, wie duivel zou daar komen? Verschueren (1996) kent ook nog de verwensing
wel alle duivels! en wat te duivel is me dat nou! Beide drukken ergernis en woede uit.
In het West-Brabants komt nu nog voor bij den duvel en zijn ouwe moer! Hedendaags
is in Vlaanderen, maar ook in Zeeland, in het Twentse Deurningen, in Beverwijk,
Leiden, Noordwijkerhout, Sittard, in Leeuwarden en in Grouw krijg de duivel voor je
nieuwejaar! Ik vat nieuwejaar hier op als 'nieuwjaarsgeschenk, nieuwjaarsfooi'. De
emotionele betekenis van die vloek drukt niets anders als verachting uit. Dat geldt
ook voor loop naar de duivel en loop geen heilige omver! en loop naar de duivel om een
kruisje!, twee verwensingen die alleen in Vlaanderen voorkomen. Vgl. Mullebrouck
(1984). Ook noteerde ik het archaïsche de duivel vaart u in 't harte! Voor mijn
taalgevoel komt in het actieve taalgebruik alleen nog loop naar de duivel! frequent
voor. Ook het tussenvoegsel duivels! is nog zeer productief om boosheid, ergernis e.d.
uit te drukken. De Baere (1940:137-143) heeft kunnen vaststellen dat de uitroep duyvel
(met als varianten duivel en duvel) reeds in de 14de eeuw voorkwam, maar vooral
daarna niet zeldzaam was. —» boze, Bremen, derde maat, droelie, droes, droeskop,
drommel, drommelskop, drumpel, duiker, duin, duivekater, duiventer, duizend,
halen, flikker, Heintjeman, Heintje Pik, Joost, lopen, Marken, nikker, ontploffen,
opeten, pestilentie, pikken, pokken, popelsie, sterven, stikken, vijand.
duivels
Bastaardvloek met de betekenis Verwenst, donders'. Thans vooral een uitroep van
verbazing; zo bijvoorbeeld in alle duivels! —» deksels, drommels.
duivelskramp
Als versterking van de verwensing krijg de kramp! komt volgens een van mijn
zegslieden in het Limburgse Tegelen voor krijg de duivelskramp! Letterlijk betekent
dat 'krijg de tetanus'. Emotioneel betekent het 'ik ben woedend, ik veracht je'.
duiventer
Door de duivel een pseudoniem te geven, vermijdt men het noemen van zijn naam,
waardoor hij niet echt aan- of opgeroepen wordt (Rooijakkers 1994). Dat is iets van
alle tijden. Het woord duiventer is beperkt tot de 17de eeuw en komt voor bij Bredero.
Het is een verbastering van duivel. Volgens het wnt is het nog bekend in Noord-Holland. —» boze, derde maat, droelie, droes, droeskop, drommel, drommelskop, drum-
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pel, duiker, duin, duivekater, duivel, duizend, Heintjeman, Heintje Pik, Joost,
nikker, pikken, vijand.
duiventers
Variant is duventers. Het is een bastaardvloek als duivels, drommels en deksels met
dezelfde gevoelswaarde en komt alleen in de 17de eeuw voor. —> duiventer.
duizend
Het telwoord duizend in vloeken kan een verbastering zijn van duivel. De naam van
de heerser der hel sprak men niet graag uit. In de bastaardvloek wat of bij gans duizend!
zie ik een verbastering van bij Gods duivel! Andere bastaardvloeken met duizend zijn
o.a.: gans duisendt duickers, gans duizend pepernoot, gans duizend popelency, gans
duizend sakrament, gans duizend schanden, gans duizend suikers, o duizend stuivers,
pots duizendpocken. Het is evident dat duizend hier lang niet altijd een substituut hoeft
te zijn voor duivel. Het kan ook 'heel veel', 'talloos' betekenen. Vaak fungeert het
telwoord ook als niets meer dan een blasfemische verhaspelaar die een oorspronkelijk
taboewoord onherkenbaar maakt. Bij S. van Rusting [1712] komt de bastaardvloek bij
gants duizend papen wijven voor. Dat wij hier uit moeten gaan van een letterlijke
betekenis 'bij God en bij duizend vrouwen van parochiegeestelijken' lijkt mij twijfelachtig. De verbinding doet veeleer dienst als een uitroep en drukt niets anders uit dan
een 'lekker bekkende' emotie, bijvoorbeeld van verbazing, verwondering, ongeloof
enz. Dezelfde functie heeft het telwoord in bij honderd duizend tonnen vol nikkers!,
een bastaardvloek die voorkomt in De Onberaaden Minnaar [1713] van H. van
Halmael. In de bastaardvloek bij hondert duizend krenten zie ik een verbastering van
sacrament. Het telwoord legt hier weer een mistgordijn om het taboe. Overwogen kan
ook worden dat hondert duizend een substituut is voor vijf. Vgl. bij gans vijfmenten
'bij Gods vijf sacramenten'. In duizend galgen vervangt duizend waarschijnlijk weer
duivels. Hetzelfde mag wellicht gezegd worden van wat duizend françoysen.
Mogelijk gaat dat ook op voor duizend suikererwten; duizend luifels, duysend schanden
en duysend pocken. Het telwoord duizend wordt regelmatig versterkt door honderd.
Zo in honderd duizend schanden; honderd duizend duytsche duikers; honderd duizend
françoysen. Ook in bastaardvloeken waarin de namen van munten voorkomen, treft
men duizend veel aan: wat duizend daalderen; wat duizend fransche blanken. Als
duizend echt als telwoord gebruikt wordt in vloeken, maakt het ook kenbaar hoe vaak
de vloek geldt. Telwoorden geven de toegevoegde waarde aan. —> boze, derde maat,
droelie, droes, droeskop, drommel, drommelskop, drumpel, duiker, duin, duivekater, duivel, duiventer, Heintjeman, Heintje Pik, Joost, nikker, pestilentie, pikken,
stuiver, vijand, wil.
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dulletne
Bastaardvloek en uitroep die verkort is uit verdulleme. De verkorting is bedoeld als
verzachting. Daardoor drukt de term buitengewoon milde frustratie uit.
duo
Gerd de Ley (1994:49) citeert uit Herman Brusselmans de volgende verwensing: word
jij maar gauw komisch duo met je lul als tweede lid! De betekenis van deze vloek is
'donder op'; hij drukt vooral afkeer, walging, minachting e.d. uit.
duwen -» opflikkeren.
dwarslaesie
'Het plotseling op één bepaald niveau uitvallen van alle verbindingen in het ruggemerg' is de letterlijke betekenis van dwarslaesie. Deze betekenis wordt niet uitgedrukt
door krijg een dwarslaesie! De emotionele betekenis daarvan is 'ik ben woedend op je
en minacht je, verdwijn uit mijn wereld'. Gehoord in het Ajax-stadion in het seizoen
1998-1999.
dwerg -» pokken.
dzee, dzjee(n), dzjees, dzie(t), dzit(te), dzjoe(s), dzoe, dzoo
Milde en onschuldige verbasteringen van het Franse Dieu. De vormen fungeren thans
als tussenwerpsel en drukken vooral verbazing, opwinding maar ook milde frustratie
uit. Beperkt tot het zuiden van het taalgebied.
dzeemech
Verbastering van jemig. De vorm fungeert thans als tussenwerpsel en drukt vooral
verbazing, maar ook milde frustratie uit. —> jemig.
dzjeemenis, dzjumenis
Verbastering van jemienee. De vorm doet thans dienst als uitroep en drukt vooral
verbazing, maar ook milde frustratie uit. Beperkt tot het zuiden van het taalgebied.
—> jeminie.
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ebola
Een correspondent uit Hengelo (Ov) kent de verwensingen krijg de ebola! en krijg de
kankerebola! Ebola is een virus dat genoemd is naar de rivier de Ebola in NoordwestZaïre waar het in 1976 voor het eerst werd gesignaleerd. De letterlijke betekenis van
ebolavirus is 'verwekker van een in Zaïre en Soedan waargenomen hoge koorts die
gekenmerkt wordt door hevige in- en uitwendige bloedingen'. Meestal wordt een
virus genoemd naar het land of werelddeel waar het voor het eerst is aangetroffen:
A-griep voor Aziatische griep, Engelse ziekte. De emotionele betekenis is 'ik walg van
je, maak dat je wegkomt'. —» kankerebola, vergassen.
ecce homo
Afhankelijk van de intonatie kan deze oorspronkelijk aansporende Latijnse imperatief
met de betekenis 'zie de (God)mens' tot vloek geworden zijn met dezelfde functie en
betekenis als godverdomme. Als schertsende blasfemie heb ik in Brabant aangetroffen:
"Ecce homo, ziet de mens// Pap met brokken vult de pens." Vgl. Naaijkens (1993:154).
Ecce homo is een verwijzing naar het evangelie van Johannes (19: 5). Jezus is gevangengenomen en voorgeleid aan de Romeinse landvoogd Pilatus die hem niet schuldig
vond, maar hem toch liet geselen. Daarna toonde hij Jezus aan het volk en zei tot hen:
"Ziet de mens".
eczeem —> geflikkereczeem, syfiliseczeem
eczeemtiet —» tiet.
eed
In de Middeleeuwen en de 16de eeuw zwoer men by mynen eedt om zijn woorden
kracht bij te zetten. Het zonder zwaarwegende redenen gebruiken van zo'n plechtige
eed, maakt hem tot vloek en uitroep van verbazing enz.
eelderment, elderemente
Bastaardvloek die ontstaan is uit een verbastering van elementen. Wij kennen uit
zeventiende-eeuwse teksten de vloek by den elderemente. Een variant is eldrementen
en bij d'eldrement. Thans geheel verouderd. —> elementen.
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eelderweken —> eleweke(n).
eeltzweer —» zweer.
eer
In het Middelnederlands komt voor sem mine eer 'waarlijk, bij mijn eer' of'zo waarlijk
helpe mij mijn eer'. Deze eedformule werd in het zeventiende-eeuws tot op mijn(e)
eer. IJdel gebruik maakt haar tot uitroep en vloek.
eergisteren —» lopen.
eerzaam
Men kon niet alleen zweren bi allen heiligen, maar ook bij een deugdzaam of eerzaam
mens. Vandaar de eed bij den eerzamen. Het ijdel gebruik maakt ook deze formule tot
vloek. Zij komt al in de Middeleeuwen voor en ook nu nog vinden wij haar wel.
eeuwiggietgliddergloeiendglad —» gietgloeiend.
eeuwigheid —» slingerschijt.
egel
Als men iemand allerlei ellende toe wilde wensen, kon men volgens het WNT in de
17de eeuw ook zijn toevlucht nemen tot de verwensing iemand de egel in zijn klapmuts
gunnen. Men hoeft niet veel fantasie te hebben om zich een voorstelling te maken van
de ellende die ontstaat als er een egel in een opgezette mannenmuts zit. Overigens is
deze verwensing weinig frequent; ze is aangetroffen bij Bredero en komt voor bij
Mullebrouck (1984), in Vlaanderen dus en wel in de vorm: ik wens u een egel onder de
muts! De verwensing drukt haat en woede uit.
egoy
Verdere verbastering van begooi 'bij God'. —» God.
ei
In Vlaanderen trof ik de verwensing ga een ei koken! aan. Zij drukt lichte ergernis uit
en betekent zo veel als 'ga weg, maak dat je wegkomt'. —> grootje.
eierkanker
Slechts eenmaal vond ik in mijn materiaal de verwensing krijg de eierkanker! Natuurlijk is dit een versterking van krijg de kanker! Misschien is de letterlijke betekenis 'krijg
kanker aan je eierstokken'. De emotionele betekenis duidt op minachting, weerzin,
woede enz. en kan weergegeven worden met 'rot op'.
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eierlevendbarendschrikverwekkend
Deze krachtpatser, opgetekend uit Van Eijk (1980: 95), schendt nauwelijks het taboe
op godsdienst en seksualiteit. Toch wordt hij als een vloek ervaren, omdat hij gebruikt
wordt op plaatsen in de discussie die woede, verontwaardiging, ongeloof en andere
frustratie aankondigen. Het klankexpressieve karakter, veroorzaakt door explosieve,
zware consonantcombinaties en de r's, geeft die emoties extra cachet.
eierstokken
Een correspondent uit het Belgisch-Limburgse Neerpelt stuurde de verwensing krijg
eierstokken! in. Een andere kent de variant krijg nou de eierstokken! De emotionele
betekenis duidt op verbazing, ongeloof, weerzin e.d. De actuele is 'ik walg van je'.
Deze verwensing wordt gericht tegen mannen, hetgeen de minachting nog eens extra
onderstreept.
eikel —» schurft.
eiland —> tiefen.
eind, ende —> oor.
elderemente —» eelderment.
eldremast —> mast.
elefantiasis
De letterlijke betekenis van elefantiasis is 'ziekte die vooral voorkomt in de tropen en
gekenmerkt wordt door het overmatig opzwellen van het onderhuidse bindweefsel
ten gevolge van stuwing van lymfe'. Het schijnt dat vooral de benen en de geslachtsorganen door deze ziekte worden aangetast. Synoniemen zijn olifantspoot, olifantsziekte. In de Steen- en Beenshow van Jack Spijkerman werd de verwensing krijg
elefantiasis aan je ballen gebruikt. De verwensing drukt walging, afkeer, minachting,
maar ook woede e.d. uit en betekent 'donder op, ik wil niets meer met je te maken
hebben'.
elekaarten
Volgens het WNT stuiten wij in deze zeventiende-eeuwse lijdensvloek op een verbastering van heilige quarten 'heilige vastentijd' (of wellicht van heilig harte7.). Is deze
veronderstelling juist, dan is de verbastering tot stand gekomen onder invloed van,
of als variatie op, elementen. Bij Bredero lezen wij: "O eelekaertjen, soudmen dat
lebbighe ('walgelijke') Brabants siften ('zeven') Of wannen ('met de wan zuiveren')
... Ick wil wel wedden ..." Als varianten komen voor bij gans elekaarten, o elle kaerten,
o suyeker eelekaerten en gantssuyeker elekaerten. In de elementen ele of elle ziet men
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een verbastering van heilig. Kaert zou een verbastering kunnen zijn van kracht. De
formule zou dus ook kunnen betekenen 'bij Gods heilige krachten'. In suiker stuiten
wij waarschijnlijk op een verbastering van sacre. Ook met gants (verbastering van God)
komt het voor. Thans verouderd. —» kwart, suiker.
elemalimenten —> ellemallementen.
elementen
De letterlijke betekenis van dit woord luidt 'de hoofdstoffen waaruit men zich vroeger
de wereld opgebouwd dacht, t.w. vuur, lucht, water en aarde'. In het wnt vinden wij
alleen van de exclamatie bij de elementen bewijsplaatsen uit de 17de eeuw. Als varianten
in bastaardvloeken geeft het wnt elderement, selderement en elemallement. De s in
selderement en seldrement is een voorgevoegde s die uit Gods kan zijn overgebleven.
Ook selderij of selder kan op de vorming invloed hebben gehad. Boven de grote rivieren
is het woord niet meer gebruikelijk. De Baere (1940: 134-135) geeft nog andere
varianten. Ik noem: by alle delementen, by de melementen (door metanalyse ontstane
vorm uit by den elementen) en voorts o elementen; o sakerelemente; (by) gans elementen;
o selement; och sellement; by sellimenten; pots seldrement; elderemente; by den elderemente; (o) ellemalementen; gants ellemallementen; gans zakker eelemalementen; akkerelemalementen; zakker mastboomenhout en zakker malemasten. —> gans, sakker.
eleweke(n)
De vloek by gans eleweke(n), met als variant by gans weken, heeft betrekking op de
goede of heilige week vlak voor Pasen. Het element ele 'afkomstig uit heilig' wordt
door een voorgevoegde s tot selle en selder. Als varianten komen ook voor gans eele
we(e)ken, gans eelder weeken, by den eleweken, saleweke, gans selleweke, by den sellewe(e)ken en seder weeken. Aldus De Baere (1940:111). In De vol-geestige Werken van S.
van Rusting [1712] komt de variant bij den ellimaliweken voor. Deze verbastering met
karikaturale trekken heeft slechts als doel de lachlust op te wekken. Vooral het element
-mali-, dat etymologisch niet te traceren is, ontdoet op een klankschilderende wijze
de vloek van zijn laatste lichtroomse glans. Uit de Klucht van Jaep Rontvoet (1645) v a n
I.F. Vijgh noteerden wij eele-neegen-weecken.
elewijting
Bastaardvloek die bestaat uit ele, een verbastering van heilig, en wijting, een nonsensicaal woord dat een misvorming kan zijn van week. Het gaat in dit geval om de week
voor Pasen. Sommigen zien in wijting een verbastering van wil. De vloek komt alleen
in de 17de eeuw voor, zeer in het bijzonder bij Bredero.
elewillige
Bastaardvloek die bestaat uit misvormingen van heilig en wil. Men kon zweren bij de
heilige wil van God. De vorm is uitsluitend in de 17de eeuw aangetroffen.

298

ELF J ELLEMAST

elf
Inez van Eijk (1978: 86) kent het verwensingsversje:
Watje zegt, ben je zelf,// met je kop onder lijn elf,// met je kop onder lijn tien,// heb ik je
nooit meer gezien.
In mijn enquêtemateriaal wordt dit vers opgegeven voor Amsterdam. In Doetinchem
kent men als regel (3) en (4) met je kop tegen de muur, ben je morgen lekker zuur. Leiden
varieert als volgt:
Watje zegt ben je zelf// met je kop onder lijn elf,// met je been onder lijn tien,// ik heb
het zelf gezien.
Ik beschouw dit vers als een antwoordverwensing en neem in de regels (2) en (3) een
ellips aan: (val, loop) met je kop onder lijn elf. en (val, loop) met je kop onder lijn tien!
Deze verwensingen hebben nog slechts emotionele waarde en drukken woede, afkeer,
minachting enz. uit. Men zou ze weer kunnen geven met 'rot op, val dood'. De Leidse
variant leent zich minder voor een verklaring als antwoordverwensing. Dat komt
omdat regel (4) iedere interpretatie verhindert, vandaar dat ik vooralsnog aanneem
dat die regel corrupt is. —> helft, koffiemelk, lepel, melk, tiet, touw en verf.
elkaar —» vallen, zakken.
elle
Verbastering van heilig.
elleboog
Volgens Mullebrouck (1984) komt in Vlaanderen voor lik mijn elleboog! Deze verwensing duidt op minachting en kan weergegeven worden met 'bekijk het maar, ik kots
van je'.
ellemallementen
Bastaardvloek die opgebouwd is uit nonsensicale lettergrepen met onomatopoëtische
waarde. In het woordbegin en het woordeinde herkennen wij karakteristieke delen
van het taboewoord elementen. De vloek kan uitgebreid worden met substitutievloeken, zoals in gants ellemallementen 'bij de elementen van God', gans zakker eelemalementen 'bij Gods heilige elementen' en akker eelemalementen 'bij de heilige, heilige
elementen'. We herkennen hier de bastaardvloeken gants en sakker. Bij Bredero komt
ook de variant elemalimenten voor. Daarnaast ook eli-.
ellemast -» mast.
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ellemens
Bastaardvloek die een verminking behelst van de eedformule bij Gods elementen. De
vloek en uitroep komt alleen voor in de Gedichten [1710-1740] van Pieter Langendijk.
—>• elementen.
ellitnaliweken —> eleweken.
Eloy, Elooi
Bij Sint-Eloy is een eedformule waarbij de heilige Eligius tot getuige wordt aangeroepen dat men de waarheid spreekt. Het ijdel gebruik van die eedformule maakt haar
tot vloek, die, om te voorkomen dat de heilige dat gebruik aan de spreker zou
vergelden, verbasterd en dus afgezwakt kan worden. In de Middeleeuwen komt voor
by Sint Eloy 'bij de heilige Eligius'. Een variant is bi sinte Loy. Eligius van Noyon
(588-660) was oorspronkelijk goudsmid en muntmeester in de tijd van de Merovingers. Vanaf 641 was Eligius bisschop van Noyon, van waaruit hij in Vlaanderen
preekte. Eligius werd de beschermheer van edelsmeden en metaalbewerkers. Omdat
hij ooit het been van een onwillig paard afsneed, besloeg en het er weer aanzette, doen
ook hoefsmeden, paardenhandelaren, voerlui en dierenartsen een beroep op hem
(Goosen 1992:130-131).
emmer
De vloek steek de emmer!, die ik tegenkwam in Polletje Piekhaar van Willem van
Iependaal [1935:199], drukt minachting, afkeer, ergernis enz. uit. De betekenis van de
verwensing is in het hedendaags Nederlands 'donder op, ik wil niets meer met je te
maken hebben'. Over de letterlijke betekenis wordt veel gespeculeerd. Ik zie er
allesbehalve een eufemistische variant in van steek de moord! Ik zoek aansluiting bij
de betekenis 'breng een emmer onder een liggende patiënt om urine en ontlasting op
te vangen'. In vroeger tijden was dit een zwaar en geminacht werk. —>• bobber, steken.
encefalitis
Op het Rijnlands Lyceum te Oegstgeest kwam in 1997 een geval van nekkramp voor.
Dat leidde niet tot een verwensing waarin de geleerde of volksnaam voor die ziekte
voorkwam. Wel werd eenmaal opgegeven krijg encefalitis! De verwensing bazuint
vooral een ijzige minachting, afkeer, walging en vergelijkbare emoties uit. De letterlijke betekenis 'hersenontsteking' is geheel ontrafeld. In onze kamers en straten
betekent de verwensing 'ik ben doodziek van je, donder op'.
encre de chine
In Vlaanderen schijnt voor te komen wel hemelse encre de chine! Vgl. Mullebrouck
(1984). Met 'Oost-Indische inkt' heeft de bastaardvloek niets gemeen. Ik veronderstel
hier te maken te hebben met een eufemisering van wel hemelse goedheid!, waarin encre
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falderappes
Ik tekende de verwensing krijg het falderappes! op uit De Coster (1998). De letterlijke
betekenis van falderappes is 'janboel, schorremorrie'. Over de etymologie bestaat geen
eensgezindheid. Men veronderstelt een Hebreeuwse herkomst, maar welke blijft
gissen. De emotionele betekenis van de verwensing is gelijk aan die van krijg de pleuris!
In mijn materiaal kwam ik haar niet tegen, wat strookt met de observatie van De
Coster, die aangeeft dat ze weinig frequent is en alleen onder de arbeidersklasse wordt
gebezigd. Theo Veenhof meent het ook tegengekomen te zijn in Ciske de Rat, maar
dan als scheldwoord stuk falderappes. —> hubelcelubes.
familiegraf
Evenals rot naar je eiland! betekent de verwensing rot naar je familiegraf, niets anders
als 'ik ben vreselijk boos op je, rot maar zo ver mogelijk op'. Zij staat voor haat, afkeer
enz. —> graf.
Feiten —> Velten.
fier —> vier.
fiets
De verwensing ga fietsen jatten! is een vrij onschuldige vloek. De emotionele betekenis
is 'ik kots van je'. Opgegeven voor Hengelo (Ov) en omgeving. Een zegsman uit
Roosendaal vermeldde ook nog ga toch fietsen stelen in de rimboe! In geval van
ongeloof, verontwaardiging en andere irritatie komen ook de volgende varianten
voor: ga fietsen jatten, stelen op de Dam/het Damrak! en ga jij maar fietsen stelen achter
het stadhuis! Die laatste hoorden Sanders en Tempelaars (1998) in Amsterdam. —>•
fietsen.
fietsbel
In de jaren zestig gebruikten dienstplichtige soldaten, maar niet alleen zij, de verwensing krijg een dikke fietsbel! in de betekenis 'je kunt me wat, bekijk het maar'. De
verwensing zelf is een eufemisme voor dikke tam(p)! 'krijg een erectie'. Bij mijn weten
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wordt die laatste verwensing niet buiten het leger aangetroffen. —» dikke, jongeheer,
jodokio, lul, mik, neus, shit, snikkel, tam(p), tampeloeres, toeter, vent.
fietsen
In ons materiaal komt de verwensing ga nou gauw fietsen!Voor. In geval van boosheid,
ongeloof, verontwaardiging, frustratie en irritatie wordt zij schertsend gebruikt. De
betekenis is 'kom nou'. In Vlaanderen gebruikt men loopt fietsen!, met de emotionele
betekenis 'ik walg van je, maak dat je wegkomt'. —» fiets.
fietsentyfus —> tyfus.
fietspompenlullebek
Krijg eenfietspompenlullebek!is een verwensing die ik alleen rond Amsterdam aantrof.
Zij drukt minachting en ergernis uit. Of het hier om een volstrekt eigen creatie van
mijn zegsvrouw van 19 jaar uit Weesp gaat, heb ik niet kunnen achterhalen. Ik ben
geneigd om in de verwensing een karikaturale variatie te zien op de vele ziekteverwensingen. De emotionele betekenis is gelijk aan die van krijg nou wat!
Filistijnen
Dit zeer strijdbare volk, dat vaak oorlog voerde met de Israëlieten (zie bijvoorbeeld 1
Samuel 31:1-2) en dat zich vestigde in het Zuid-Westen langs de kust van Palestina,
leent zijn naam voor de verwensing loop naar de filistijnen! 'hoepel op, want ik ben
boos op je, ik veracht je'. Bedenk bij dit alles dat de uitdrukking naar de filistijnen zijn
de betekenis heeft 'onbruikbaar, kapot zijn'. Ze herinnert aan de strijd die beschreven
is in het boek Richteren 16: 9.
fits bloed
Bastaardvloek ontstaan uit Gods bloed. Wij vonden deze tot uitroep geworden vloek
in de zestiende-eeuwse Parabel van den verloren zoon. Fits is een verdere vervorming
van git(s), een woord dat op zijn beurt weer een verbastering is van God. -> bloed,
gitfleuris —> pleuris.
flikker
Loop naar de flikker! is een verwensing waarin flikker een eufemistisch substituut is
voor duivel. De verwensing heb ik aangetroffen bij A.M. de Jong in diens Merijntje
Gijzens jeugd en jonge jaren. Ook voor Van Dale is het geen onbekende. De emotionele
betekenis duidt op minachting, haat e.d. en kan weergegeven worden met 'rot op'. —»
duivel.
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flikkerkanker
De verwensing krijg de flikkerkanker! duidt op een bijna onbenoembare minachting
en walging. Het is een synoniem van krijg de aids! Volgens De Coster (1998) is zij
opgekomen in de jaren tachtig, toen aids nog aan zijn opmars bezig was. De ziekte
werd aanvankelijk beschouwd als een kwaal, waaraan vooral homo's oftewel flikkers
leden. De emotionele betekenis kan weergegeven worden met 'donder op, ik kots van
je'.
flossen
Een volstrekt unieke verwensing is ga flossen met schaamhaar! Met 'de ruimte tussen
tanden en kiezen schoonmaken' heeft deze vloek niets meer te maken. De emotionele
betekenis duidt op afkeer, minachting en andere ergernis. Wij zouden hier kunnen
omschrijven met 'maak dat je wegkomt, lazer op'.
fluimdril
Naast de volle vloek wel (god)verdomme nog aan toe komt als substituutvloek ook voor
wel, alle fluimdril nog aan toe! Fluimdril komt in geen enkel woordenboek van het
hedendaags Nederlands voor. De betekenis ervan laat zich desondanks licht raden:
'gestold nat van slijmerig speeksel'. Met die betekenis heeft de vloek niet veel meer uit
te staan, of het moest een soort van afkeer zijn die het woord oproept. De emotionele
betekenis duidt op verontwaardiging, verongelijktheid, woede en andere frustraties.
fluiten
In Vlaanderen komt volgens Mullebrouck (1984) de verwensing fluut! voor. Ik zie
hierin een dialectische variant van fluiten. De imperatief is hier elliptisch gebruikt. De
volledige werkwoordelijke vorm luidt fluiten gaan 'ervandoor gaan'. In de verwensing
ontmoeten wij een emotionele betekenis die op afkeer duidt en weergegeven kan
worden met 'rot op, ik walg van je'.
Fluto —» hol.
foert
De Grote van Dale (1992) noemt foert een gewestelijk en tevens een gemeenzaam
woord en kent er de betekenis 'voort, pak je weg' aan toe. Als verwensing komt het
volgens dezelfde bron ook voor en het betekent dan 'verrek'. In Nederland komt de
verwensing niet voor. Een enquête onder 111 Vlamingen wees in 1999 uit dat dit een
van de vaakst gebruikte verwensingen is, met een score van 108 op 111.
foeter
Mullebrouck (1984) geeft voor Vlaanderen de verwensing loop naar de foeter! Net als
het werkwoord foeteren gaat foeter etymologisch terug op het Franse foutre, dat o.a.
'neuken, naaien' betekent. Als tussenwerpsel komt foutre ook voor en betekent dan
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'verduveld, verdomd'. Ik vermoed dat de verwensing loop naar de foeter! een vertaling
is van het Franse va te faire foutre! 'lazer op, rot op'. Vaak wordt deze verwensing niet
meer gebruikt, zoals een enquête onder m Vlamingen uitwees. Slechts vijf zegslieden
zeiden in 1999 haar te kennen.
foor —> oor.
fokkedikkie
Waarschijnlijk een bastaardvloek van godverdikkie. Door een Amsterdams correspondent opgegeven met de mededeling dat deze vloek gebruikt wordt door zijn kleindochter om ongenoegen en andere frustratie uit te drukken. —> godverdikke.
forts
Uit het Frans leende het Nederlands de zelfverwensing nonfortse, met als oudste vorm
nonforche 'wat kan het mij schelen, wat geef ik er om'.
Fransen
De verwensing loop naar de Fransen! kennen wij in de betekenis 'hoepel op'. De
Fransen hebben in het verleden bij ons nog al huisgehouden, zo erg dat wij in geval
van woede en andere frustraties iemand gemakkelijk willen toevertrouwen aan de
ondeugden van dat volk, dat ook nog eens ver van de brandhaard van ons ongenoegen
woont. Dat de Fransen bij ons in een kwalijk daglicht stonden, moge nog eens blijken
uit de naam franse ziekte voor 'syfilus'. In het Latijn heette dat de morbus gallicus. In
de 16de en 17de eeuw sprak men bij ons van Fransoysche siect. —» Fransoys.
Fransoys
In de 17de eeuw, schrijft De Baere (1940: 147), werden tot de angstwekkende boze
machten o.a. de toenmaals in Europa zo gevreesde Fransen gerekend. Zo zal het wel
te verklaren zijn, dat uitroepen als by (honderd) duysent Fransoysen voorkomen.
Zweren bij bevolkingsgroepen die geducht zijn, geeft aan iemands woorden meer
kracht van waarheid. —» Britten, Fransen, moor, Turk.
fuck, fuk
Het Engelse fuck rukt sterk op in het Nederlands. De betekenis van dat woord is sinds
de vroege 16de eeuw 'neuken' en 'neukpartij'. Richard A. Spears schrijft in zijn
woordenboek van slangwoorden en eufemismen dat fuck gewoonlijk beschouwd
wordt als het ergste van de vieze woorden en als het meest schimpende woord in het
Engels. De etymologie is nog niet opgelost. De Oxford English Dictionary zegt in zijn
supplement van 1972 dat fuck een woord is van een onbekende oorsprong. Volgens
Spears (1982:158) is het mogelijk een vervorming van foutre, dat via het Frans uit het
Latijnse futuere in het Engels is gekomen. Fuck is volgens hem zelfs een geaffectueerde
variant van foutre. Hoogstwaarschijnlijk is, dat het teruggaat op het Latijnse pungo.
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Het woord verwijst in oorsprong en allereerst naar de mannelijke aspecten van de
copulatie, t.w. naar de penetratie, het heen en weer stoten en de zaadlozing van ieder
mannetjesdier dat vrijt. Het woord doet bij ons dienst als verwensing, vloek, uitroep
enz., als men tenminste mag afgaan op het taalgebruik in de media en bij volkshappenings. Om dit laatste wat te verduidelijken breng ik een strijdlied in herinnering
dat tijdens de Champions League 1994-1995 door de supporters van de Amsterdamse
voetbalclub Ajax werd gezongen: Who the fuck is Milan! The fuck betekent daar 'in
godsnaam'. Fuck (1986) drukt vele emoties uit, zoals berusting, woede, afkeer, verbazing, wanhoop, ongenoegen, paniek, ongeloof, minachting, haat enz. Vaak is het weer
te geven met 'verdomme', dat eveneens alle frustraties en emoties uitdrukt. Niet alleen
met fuck you! enz. kan men zijn emoties ontladen. Dat kan (men) ook met gebaren.
Een van de gebaren die dezelfde betekenis heeft als fuck you! is de zogenaamde digitus
impudicus. Dit gebaar, dat bestaat uit een opgeheven vuist met de knokkels naar buiten
en de middelvinger stijf omhoog, heet in Californie the expressway digit, omdat een
automobilist zijn ergernis over het weggedrag van een collega daarmee kenbaar
maakt. Een gebaar dat een volledig identieke betekenis heeft, is het plotseling krachtig
omhoogbewegen van de rechtervoorarm die men bij de elleboog buigt, terwijl men
de linkerhand a.h.w. in de plooi bij de elleboog plant, maar waarbij de vuist van de
rechterhand rechtovereind blijft. In ons materiaal komt eveneens voor krijg de fuck!
De betekenis daarvan moet aanvankelijk zoiets geweest zijn als 'krijg een vreselijke
ziekte als je aan het neuken bent'. Het is ook mogelijk dat de gebruiker van deze
verwensing zich de betekenis van fuck niet bewust is geweest en er uitsluitend 'iets
vreselijks' mee heeft bedoeld. Het komt mij voor dat krijg de fuck! momenteel niet
meer betekent dan 'lazer op'. De spelling is overigens ook al aan het Nederlands
aangepast: krijg de vuk! In Vlaanderen komen voor fuck me running! (Kapellen) en
fuck me sitting! (Merksem). Ook de combinatie fuck a duck is niet vreemd in ons
materiaal. Het is een uitroep van verbazing, ergernis of andere frustratie, die afkomstig
is uit het Amerikaans en omstreeks 1900 ontstaan is. De betekenis is gelijk aan
'sodemieter op, loop naar de bliksem'. Als uitroep met verwensende kracht komt het
ook voor in fuck de tering, fuck off en zelfs in fuk op! 'lazer op'. Op 18 april 1999 vond
ik op Internet (http://huizen.dds.nl/~mitsjka/schut.htm) de tekst van een lied over
schuttingtaai. Het eerste couplet daarvan luidt: fuck de tering//pleurt een eind op// val
toch dood, doe// es normaal:// Schuttingtaai/ is ongrammaticaal.
En natuurlijk zijn er ook weer de twee- en drietrapsraketten fuck fuck (fuck)! Een vloek
die ook als zeer zwaar te boek staat in het Engels, en daar als zwaarder en striemender
ervaren wordt dan damn you, is fuck you, dat letterlijk 'neuk jezelf betekent, maar bij
ons vooral de betekenis 'sodemieter op, barst' heeft. In het enquêtemateriaal komt
deze vloek eveneens voor. Zelfs fucking konden wij daarin noteren, dat in het
Amerikaanse Engels het equivalent is van het Engelse bloody, dat een corrupte vorm
zou zijn van By our Lady. Fucking doet dienst als versterker. De Engelse stapelvloek
Jesusfuckingchrist of iets wat er op lijkt, is in het Nederlands niet opgetekend. Fuck off
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wordt ook wel versterkt door shit, zoals in shit defuck off. Ook godverfuck komt voor.
In de jaren negentig gebruikten jongeren die opgegroeid waren met het jeugdboek
Pluk van de Petteflet [1971] van Annie M.G. Schmidt als uitroep van verbazing, irritatie
en andere emoties het als grappig bedoelde fuck van de vetteklep! —> oprukken.
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In g, gvd (1875) hebben wij te maken met een vloek of uitroep die een verkorting is
van godverdomme. Het gebruik van de verkorting is een poging om de zware vloek te
eufemiseren en minder ernstig te maken. Een enkele maal vond ik als ingehouden
versterking ook gvdjezus.
gaan
In aansporende betekenis wordt gaan regelmatig gebruikt in verwensingen. In ga toch
gauw op het dak zitten, ga pissen, poepen, ga je moeder pesten, ga toch weg, ga (nou gauw)
fietsen is de betekenis 'maak dat je wegkomt!, bekijk het maar, hoepel op'. In de 16de
eeuw vinden wij al gaet te galgewaerts!, ga wat muis vangen!, ga naar de wip, ga
hoepelen!, ga wat zuilen! Van later datum en thans nog in gebruik zijn ga patatten
planten!, ga bananen plukken met je moeder!, ga maar even haring halen! en ga toch
janken bij je moeder! Alle hebben de betekenis 'ik veracht je, hoepel op'. Vgl. Stoett
(1943: nr. 1431). Uit minachting en woede verwenst men zijn opponent ook vaak naar
een plaats waaraan men een hekel heeft. Vaak is dat een in de nabijheid gelegen dorp
of gehucht dat uit vooringenomenheid bekrompenheid en saaiheid wordt toebedacht.
Zo vermeldde een Hengelose (Ov) scholiere van 16 jaar de verwensing rot op, ga in
Deurningen wonen! Een scholiere van eveneens 16 jaar uit Beverwijk geeft op ga terug
in de kut van je moeder! En in De Zilk (ZH) gebruikt men ga toch hoeren zoeken! om
minachting en andere emoties uit te drukken. Mullebrouck (1984) kent voor Vlaanderen ga riekt het! —> Deurningen, Halle, hoer, kut, rieken.
gaar
Mijn vader (1902-1966) gebruikte als hij verontwaardigd was over het zelfgenoegzame
gedrag van iemand uit zijn omgeving smoor jij maar gaar in je eigen vet! oilaat-ie in
zijn eigen vet gaar smoren! De letterlijke betekenis van smoren 'met weinig vocht (en
vet) in een gesloten pan gaar worden' is in deze algemeen gangbare verwensing
vervaagd tot een emotionele die onverschilligheid jegens iemand, afkeer en weerzin
uitdrukt. Als iemand deze vloek gebruikt, geeft hij aan dat hij zich niet langer met
betrokkene wil bemoeien en hem aan zichzelf wil overlaten.
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gad, gat, get, git, gut
Oorspronkelijk een verzachte bastaardvloek van God die thans het karakter heeft van
een uitroep van frustratie. De verbastering komt vaak voor in combinatie met bij. Dus
bij gat enz. In het hedendaags materiaal mochten wij ook noteren gad zal me troosten.
gaddamme, gaddomme
Bastaardvloek waarvan het eerste deel een verzachte vorm is van God. Het element
-damme is op zijn beurt een verkorte, verzachte vorm van verdomme. De vloek heeft
thans het karakter van een uitroep van verontwaardiging, frustratie enz.
gad(d)ekke, gad(d)ikke
Bastaardvloek waarvan het eerste deel een verzachte vervorming is van God en het
tweede van verdikke. De vloek heeft nu vooral het karakter van een uitroep van
teleurstelling, irritatie enz. In Vlaanderen komen ook de verbasteringen gadikke de ku
en gadikkegenane voor. In ku valt eventueel te denken aan een verbastering van het
Franse dieu. Genane is een nonsenswoord als getaarde in mieljaardegetaarde. Een
student stelde voor om in genane een verbastering van genade te zien.
gaddom(m)e —> gaddamme.
gadnondedomtne
Bastaardvloek waarvan het eerste element een verzachting is van God en het tweede
een contaminatie van nondeju en verdomme. De vloek brengt, ondanks zijn misvorming, vooral door zijn opstapelend karakter woede, boosheid, frustratie enz. aan de
oppervlakte.
gadnondeju
Bastaardvloek waarvan het eerste element een verzachting is van God en het tweede
van nom de Dieu! Ondanks de verbastering blijft de vloek van een indrukwekkende
statuur. Dat komt vooral omdat een dubbele of gestapelde vloek woede in het
kwadraat hoor- of zichtbaar maakt. Vooral in het zuiden van ons taalgebied komt hij
voor. Ook fungeert hij als interjectie en als uitroep van verbazing, verontwaardiging
enz.
gadnondeverju
Bastaardvloek die bestaat uit een verbastering van god en het Franse nom de Dieu.
Maar ook een relict van het Nederlandse verdomme vinden wij hierin terug. De vloek
drukt woede en andere heftige frustratie uit. Alleen aangetroffen in West-Brabant.
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gadsakke
Bastaardvloek die gevormd is door een klanksubstituut van God en een verkorting
van sakker. De vloek is West-Noord-Brabants en doet dienst als uitroep van ergernis,
ongeloof, verontwaardiging en andere frustraties.
gadsakker
Bastaardvloek waarvan het eerste element een verzachting is van God. Sakker is een
verbastering van sacré. Thans wordt de vloek vooral gebruikt als uitroep van boosheid,
walging, frustratie enz. Ook de variant sakke komt in combinatie met gad voor.
gadsamme, getsamme, gossamme
Bastaardvloek waarvan het eerste element een verzachting is van God en het tweede
een verkorte verbastering van zal me (bewaren enz.). Dat zullen betekent hier 'mogen'.
De vloek, die thans veelal ook fungeert als uitroep, wordt meestal gevolgd door nog
aan toe en geeft boosheid, verontwaardiging en irritatie aan. In uitgebreider vorm
komt in Brabant voor: gadsamme (h)emelen 'God moet mij tot zich roepen, laten
hemelen als...' In West-Brabant komt ook de zelfverwensing voor god-samme-in-almijn-lejen-kraken dat betekent 'God moet of mag mij in al mijn ledematen kraken
(als wat ik zeg niet waar is)'. —> getsamme, God.
gadsie, getsie, godsie, gossie
Oorspronkelijk een dubbel verzachte bastaardvloek van God zij die thans afgezwakt
is tot uitroep van afkeer en verbazing.
gadstneerkanker
In gadsmeerkanker! zie ik een elliptische verwensing die voluit luidt krijg hetgadsmeerkankerl De verwensing is een versterking van krijg de kanker! Overigens is gadsmeer
een fantasiewoord. De emotionele betekenis van de verwensing is 'sterf, rot op'. Alleen
aangetroffen bij jongeren.
gadver, getver
Bastaardvloek waarvan het eerste deel een verzachte vorm is van God. Het element
ver- is een verkorte en daardoor verzachte vorm van verdomme. Gadver en getver
dienen vaak om afkeer en walging uit te drukken. Ook de herhaling ter versterking
van de vloek komt voor: gadverdegadver, getverdegetver. In Debiel vloeken door compagnons (www.doornroosje.nl) wordt gadver versterkt met allerlei woorden uit de
scatologische sfeer, terwijl naast de frustraties van woede, verontwaardiging, ergernis
enz. vooral de walging en afkeer zwiepend tot uitdrukking worden gebracht. Ik citeer:
gadverdesop; gadverde kankerpus; gadverde reutellong met slijmstukken; gadver de
scrotumpuist met schimmelsmeer en schurftgeur nog aan toe; gadver de lymfevocht
likkende lebberdrip nog aan toe; gadver de smurriehopen met snotkorsten nog aan toe;
gadver de soepstengel in neusstekende snotkorstsnekker nog aan toe; gadver de reet-
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spleetharen nog aan toe; gadver de kankerende darmflora nog aan toe. Alles wat op gadver
volgt, is bedoeld om de genoemde emoties met walging te versterken. Opvallend aan
die toevoegingen is niet alleen dat de meeste uit de scatologische sfeer komen, maar
ook dat zij met hun zware medeklinkercombinatie en met hun alliteraties binnen de
samenstellingen opgeschroefd klanknabootsend zijn en de emoties als een marteling
willen laten doorklinken.
gadverballie
In NRC/H. vond ik deze bastaardvloek in 1994. In het eerste deel herkennen wij gadver,
het tweede element is een nonsensicaal substituut voor domme. Als uitroep drukt de
term afkeer en walging uit. Als variant komt voor gadverdeballie.
gadverdamme, gadverdemme, getverdemme
Bastaardvloek waarvan het eerste deel een verzachte vorm is van God. Het element
verdamme c.q. verdemme is een verbastering van verdomme. Als deze vloeken dienstdoen als uitroep of interjectie wordt vaak afkeer en walging uitgedrukt. De betekenis
ervan is dan hetzelfde als 'Jezus, wat vies, bah'. Waar verdamme veel vloek is, is dit
trefwoord dat meer. —> godver.
gadverdarr(i)e, gadverderrie, getverderrie
Bastaardvloek waarvan het eerste lid een verbastering is van God en het tweede van
verdomme of verdorie. Als uitroep drukt het woord vooral afkeer en walging uit.
gadverdegadver -» gadver.
gadverdekke, gadverdikk(i)e, getverdikkie
Bastaardvloeken waarvan het eerste deel een verzachte vorm is van God. Verdikkie en
verdekke zijn goedmoedige verbasteringen van verdomme. Als uitroep drukt de vloek
afkeer, ergernis en walging uit.
gadverdemme —» gadverdamme.
gadverderrie, getverderrie —> gadverdarr(i)e.
gadverdesop
Slechts eenmaal werd deze vloek aangetroffen en wel op internet. De verbastering
bergt niet veel geheimen: gadver is een vervorming van godver en sop is mogelijk een
substituut voor nondeju, maar kan ook bedoeld zijn om naast irritatie en frustratie
minachting uit te drukken.
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gadverdomme, getverdomme
Bastaardvloek waarvan het eerste deel een verzachte vorm is van God. Verdomme gaat
terug op verdoeme mij. Als uitroep drukt de oorspronkelijke vloek afkeer en walging
uit. Hoewel deze vloek door de klankverandering van God, net als bij gadverderrie,
gadverdïkkie e.d., minder ernstig is, blijft hij juist door het tweede lid van de samenstelling een vloek die hard aankomt. —» godverdomme.
gadvergeefme, gadvergeme —> God vergeef me.
gadverge(m)me, gadvergimtne
Bastaardvloek waarvan het eerste deel een verzachting is van God en het tweede een
geassimileerde vorm van vergeve mij. Als variant komt voor gatvergimme. Als uitroep
drukt de oorspronkelijke vloek afkeer en walging uit. —» gat voor gimme, God vergeef
me.
gadverju
Bastaardvloek waarvan het eerste deel een verzachting is van God en het tweede een
contaminatie van verdomme en nondeju. Als uitroep drukt de oorspronkelijke vloek
boosheid, woede, irritatie enz. uit, maar een graad minder sterk dan godver ju.
gadvertnietekes
Deze bastaardvloek en uitroep is samengesteld uit een verbastering van godver en
mietekes, dat een onzinwoord is en mogelijk een verkorte, kosmetische verbastering
van sodemieter. Een dergelijke vloek en uitroep is onbezwaard door taboes en drukt
slechts lichte boosheid, irritatie enz. uit.
gadvernonde(ju), gadvernondedju
Bastaardvloek waarvan het eerste deel een verzachting is van God en het tweede een
contaminatie van verdomme en nondeju. Als uitroep en interjectie maakt deze vloek,
die minder sterk is dan godvernondeju, opwinding, boosheid enz. voelbaar.
gadverpielekes
Bastaardvloek waarvan het eerste deel een verzachting is van God en het tweede een
substitutievloek voor verdomme. Wij hebben hier te maken met een vloek of uitroep
van verbazing, verontwaardiging enz. In kindertaal zou deze term niet misstaan. —»
nondepielekes, potverpielekes.
gadverpinnekes
Bastaardvloek waarvan het eerste deel een verzachting is van God en het tweede
substituutvloek voor verdomme. De vloek eufemiseert, maar drukt toch ergernis en
andere frustraties uit. Alleen gevonden in West-Brabant.
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gaffel
De verwensing krijg stront aan je gaffel! werd opgegeven voor Hengelo (Ov.). Met
gaffel kan bedoeld worden 'mond', maar ook 'mannelijk geslachtsorgaan'. De emotionele betekenis drukt walging en afkeer uit. —> stront.
galanteriemoord —> stikken.
galg
P. Leendertz ziet in de formule de galg met de dieven, die voorkomt in de Gedichten
[1672] van Jacob Westerbaen, een verwensing die mogelijk een verlenging is van
duizend galgen, waarbij duizend is weggelaten. Dat laatste gebeurde vaak. Zo ook met
gans. Duizend galgen vinden wij bij Hooft, waar sprake is van een deun van duizend
galghen 'een duivelse pret'. Sinds de doodstraf, en met name de straf door ophanging,
in onze gewesten niet meer wordt voltrokken, mist een verwensing als loop naar de
galg! haar choquerende uitwerking. De vloeker of verwenser zoekt naar krachtiger
taalmateriaal om zich te ontladen, waardoor loop naar de galg terechtkomt in hetzelfde
rijtje als loop naar de duivel, loop naar de maan! In Limburg kent men nog de verwensing loop naar de galg, dan valt er geen pan op het hoofd! Deze tegenstrijdigheid
laat duidelijk de woede van de verwenser zien. Hij is zo ontstemd dat alleen de ergste
verwensing goed genoeg is voor zijn opponent, d.w.z. hij wil hem niet meer in zijn
wereld, hij minacht hem. De hedendaagse verwensing krijg de galg! heeft dezelfde
eigenschappen en functies als stik de moord! 'val dood, stik'. —» lopen.
galgewaerts
Bij de zestiende-eeuwse auteur Christoffel Plantijn vinden wij de verwensing gaet te
galgewaerts! die de betekenis 'hoepel op, ik heb een immense minachting voor je'
gekregen heeft.
galopstront —» stront.
gancx, gangs -» gans2.
gandomme
Bastaardvloek die bestaat uit de elementen Jan en een verkorte vorm van verdomme.
De term doet dienst als uitroep en drukt woede, verontwaardiging enz. uit. De vloek
komt volgens Mullebrouck (1984) in Vlaanderen voor.
gands —> gans2.
gang —> hangen.
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gans1
In een aantal zeventiende-eeuwse teksten komen de bastaardvloeken o, och (lieve)
bloed van gansen c.q. gensen en o ganse bloet voor. Dit zijn verbasteringen van een
verbastering. Uitgangspunt is o, och bloed van God. Om de vloek iedere hardheid te
ontnemen, werd de verbastering van God in gans geneutraliseerd door gans als een
vogelnaam te laten fungeren. Dit gebeurde wel vaker. Men kon ook zweren bij het
bloed van slakken en varkens. —> bok, das, haas, hond, kat, kieviet, koe, koekoek,
konijn, kraai, muis, slak, varken, vink, wolf.
gans2
Het is een opzettelijke verbastering van de tweede naamval van God, met als varianten
gancx, gansch, gantsch, gands, gants en gangs, die als bepaling bij een volgend zelfstandig naamwoord wordt gebruikt. Met dat zelfstandig naamwoord vormt het een
bastaardvloek en uitroep. Het komt vooral voor in de volkstaal van de 17de en 18de
eeuw, vooral in de oude kluchtspelen. Met dit soort woordverdraaiingen wil de
vloeker de schijn van zonde of ruwheid afweren, als hem heilige of ruwe woorden in
de mond komen. Nu geheel verouderd.
De meeste vloeken waarin gans of gansch voorkomt, doelen op het lijden en sterven
van Jezus, naar middeleeuwse kerkbegrippen door de naam van God aangeduid. Vaak
zijn de vloeken met gans en varianten ontleend aan de eredienst en daarmee in
verband staande heilige zaken, soms zijn ze echter opzettelijk tot in het onherkenbare
verdraaid of met spottende toevoegsels uitgebreid. Niet altijd is de verklaring ervan
met zekerheid te geven: volksluim en dartele scherts hadden vrij spel.
Aan de vermelde uitroepen, waarvan hier de meest gebruikelijke volgen, wordt vaak
het voorzetsel bij toegevoegd, doch zonder wijziging van de zin. Men zei onverschillig
gans bloed! of bij gans bloed! of help gans enz. Dit alles volgens het wnt. Wij noteerden
o.a. de volgende formules met gans: o ganse bloet, bij gans bloed!; gans bloemerharten!;
gans dood!; bij gans eleweken!; bij gans kraft!; gans sakkerlijsjes!; gans veltenl; bij gans
vier!; gans wolven!; gans darmen!; gans hart!; gans hersenbekken; bij gans erage; bij gans
longen; bij gans lijf; bij gans ogen; gans planken; gans tanden; gans mierrentant; gans
draeckentant; bij gans tenen; bij gans stuyten; bij gans vlees; bij gans voeten; gans sakker
sinnen; bij gans bokke bloed; bij gans bloemen; bij gans blommen; bij gans bloementherte,
gans blommerharten, blommerhart; gans bloemerharten, blommerhert, blommenherten,
blommerhelten; gans wonden, swongden, swongen; gans wonnen; gans honden; gans
hondert; gans hondert gulden; gans vijven; gans vijfmenten, kronen; bij gans bulten; bij
gans zweten; bij gans roepen; bij gans kruis; bij gans kruiken; gans potten en platielen;
gans bier en brood; bij gans bieren; bij gans briefken. Voor verdere informatie over de
hier met gans gecombineerde formules zie men de afzonderlijke trefwoorden.
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gants, gantz —> gans2.
gas
De ontluisterende twintigste-eeuwse verwensing aan het gas! is een verkorting van je
kunt voor mij aan het gas 'je kunt wat mij betreft zelfmoord plegen door het inademen
van gas'. Die letterlijke betekenis is hier niet aan de orde. Wel de emotionele, en die
duidt op woede in het kwadraat. Misschien is die emotie het best weer te geven met
'barst, sterf. Tijdens de voetbalwedstrijd Feyenoord - Willem n op 21 december 1997
schreeuwde het publiek om zijn woede en ongenoegen te uiten tegen scheidsrechter
Van Egmond kankerjood, hoerenjong, aan het gas! En een scholier uit Twente stuurde
de volgende verwensing in: Harnas Harnas joden aan het gas! Met krijg de aids! is dit
volgens onze zegslieden de ergste vervloeking of verwensing die iemand te beurt kan
vallen. Hoogstwaarschijnlijk speelt hier de wrange herinnering aan de jodenvervolging een rol. Sportjournalist P. van Kralingen schrijft in NRC/H. (22-12-1997): 'Tedere
week worden in elk stadion de verschrikkelijkste dingen geroepen (...). Maar met
verbaal geweld gaat het net als met lijfelijk geweld, het wordt alleen maar erger."
gat1 —> gad.
gaV
De minachtende, vulgaire verwensing kus mijn gat! of de variant je kunt mijn gat
kussen! 'bekijk het maar, je kunt me wat' heeft het karakter van een alledaagse
banaliteit. Zij wordt net als lik mijn gat! gebruikt om woede, frustratie, irritatie enz.
uit te drukken. Van Eijk (1995:136) kent ook noggajegat maar branden! De emotionele
betekenis is 'ik heb een hekel aan je, ga weg en bekijk het maar'. Mullebrouck (1984)
noemt voor Vlaanderen nog het rijmpje kus mijn gat, loop naar de stad! en geeft ook
nog de Vlaamse uitbreiding kus mijn gat, het is uit twee stukken! In Vlaanderen kent
men ook de verwensing klapt aan mijn gat! Of wij in het geval van klappen te maken
hebben met een oorspronkelijke betekenis 'praten' of met 'een kort afgebroken,
knappend, knallend of smakkend geluid doen horen' durf ik niet met zekerheid te
zeggen. De emotionele betekenis van de verwensing tendeert naar afkeer, haat,
ergernis en kan weergegeven worden met 'maak dat je wegkomt'. Misschien speelt de
bijgedachte 'ga bazelen tegen mijn achterwerk' een indirecte rol, omdat in de verwensing 'iets nutteloos doen' zit. In een enquête uit 1999 kwam de verwensing 9 maal op
111 zegslieden voor. —» aars, hol, kaars, kont, kunnen, naad, naars, poeper(d), reet,
rug, schijten, steken, toges, trommel, vessie.
gat voor gimme
Substitutievloek voor godverdomme die daardoor minder taboedoorbrekend is. Als
uitroep en interjectie drukt hij boosheid, afkeer, frustratie en irritatie uit. De vloek
heeft thans een wat oubollig en stoffig imago. Een andere mogelijke verklaring is dat
wij uit moeten gaan van een verbastering van God vergeef mij. —» gadverge(m)me.

316

GEBAKKEN | G E D O M M E L I N G E ( N )

gebakken —» vallen.
gebrek
Een van de betekenissen van gebrek is 'lichamelijk ongemak, kwaal'. Wat iemand in
geval van woede of andere frustratie bedoelt met de verwensing krijg het gebrek! laat
zich gemakkelijk raden. De actuele betekenis is 'rot op, ik moetje niet meer'. Vgl. Van
Eijk (1995:135). Van het WNT, deel iv, kolom 484, leer ik dat het gebrek de verouderde
volksnaam is voor 'vallende ziekte' ofwel epilepsie.
gedeime —> gedemme.
gedek(k)e, gedikke, gedokke
Verkorte verbasteringen van godverdekke. Als vloek en uitroep van boosheid, irritatie
enz. heeft het woord een verhoudingsgewijs mild karakter. Meer dan een interjectie
is het nauwelijks. Een goed voorbeeld van wat men vloekinflatie kan noemen.
gedemme, gedimme, gedom(m)e
Bastaardvloek waarvan het eerste deel een verzachte vorm is van God. Het tweede is
een verkorte vorm van verdomme. Thans fungeert het woord vooral als interjectie en
drukt het boosheid, irritatie enz. uit. Als variant komt ook voor gedeime. Sommigen
menen dat het timbre van deze termen minder zwaar is aangezet dan dat van
verdemme enz. Dat strookt niet met mijn taaiintuïtie.
gedikke —» gedek(k)e.
gedikkelinge(n)
Verkorte verbastering van godverdikke, waaraan, zoals in Vlaanderen wel meer te doen
gebruikelijk, het suffix -linge(n) wordt toegevoegd zonder dat er een betekenisverandering optreedt. Als vloek en uitroep heeft de term een mild karakter en drukt hij
verbazing, irritatie e.d. uit.
gedimme —> gedemme.
gedokke —» gedek(k)e.
gedom(m)e —» gedemme.
gedommelinge(n)
Aan de bastaardvloek gedomme werd en wordt in Vlaanderen het achtervoegsel
-linge(n) toegevoegd zonder dat er een betekenisverandering optreedt. Deze term
verzacht gevoelens van woede, haat en andere frustraties. —» gedemme.
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gedorie
Verkorte verbastering van godverdorie. Als vloek en uitroep van boosheid, irritatie
enz. heeft de term een mild karakter. Meer dan een interjectie is het nu nauwelijks.
—» goddor(i)e.
gedverdemme —> gadverdemme, godver.
geeuwhonger
De verwensing krijg de (pleuris)geeuwhonger! is Haags. Zie Bral e.a. (1998). Van Dale
(1992) noemt geeuwhonger een volksetymologische vervorming van gahonger. Het
eerste lid van die samenstelling, ga-, betekent in het Middelnederlands 'snel handelend'. De eigenlijke betekenis van geeuwhonger is 'een plotselinge honger, flauwte
waarbij de lijder herhaaldelijk de mond krampachtig wijd opent en met geweld sluit,
schijnbaar als uiting van honger (gewoonlijk is het echter een gevolg van overmatige
gevoeligheid van de maagzenuwen)'. De emotionele betekenis van de vloek duidt op
walging, woede, ergernis enz. Momenteel heeft hij vooral de betekenis 'rot op'. De
constituent pleuris- versterkt de verwensing.
gehak(t)
De verwensing zak (toch) in het gehak(t)!, opgetekend door Sanders in de Volkskrant
van 19 januari 1998, betekent 'rot op' en drukt verontwaardiging, minachting en woede
uit. —» zakken.
geit —> kammen.
gekkekoeienziekte
De verwensing krijg de gekkekoeienziekte! is een zeer jonge verwensing, die ontstaan
is als begeleidend verschijnsel van de in 1985 voor het eerst bij runderen geconstateerde
ziekte Bovine Spongiforme Encephalopathie (bse). De ziekte werd veroorzaakt door
veevoer waarin de kadavers van met schraapziekte besmette schapen waren verwerkt.
In maart 1996 werd bekend, dat tien mensen die leden aan de ziekte van CreutzfeldtJakob, een zeldzame hersenaandoening, mogelijk besmet waren door het eten van
vlees van runderen die leden aan bse. Bij ons werd de geleerde term vertaald als
gekkekoeienziekte. De verwensing drukt niet de letterlijke betekenis uit, maar een
emotionele, die verachting en minachting voor de verwenste aan de oppervlakte
brengt. —» koeienziekte.
gekruiste
Een correspondent uit het Vlaamse Melle geeft op gekruiste godverdomme! Dit gekruiste is een versterking van de vloek. Oigekruisde een variant is van gekruisigde is niet
met zekerheid uit te maken. Is dat wel het geval dan kunnen wij denken aan een
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oorspronkelijke aanroeping van het type gekruisigde God, verdoem mij. Een pure
zelfverwensing dus. —> godverdomme.
getnmenie(kes)
Verbastering van jememi. Het verkleiningssufïïx maakt de vloek vriendelijker. Als
uitroep dient het woord vooral om verbazing uit te drukken. Het komt net als zijn
soortgenoten jeetje enz. alleen aan het begin van een zin voor.
genade
In het Middelnederlands noteren wij reeds de eedformule bider liever gods ghenaden
'bij de genade van Onze-Lieve-Heer'. Deze formule ontwikkelde zich tot krachtterm
en uitroep, net zoals Gods heilige genade. In de verbinding grote genade is genade een
eufemistisch substituut voor God. Wij kennen nog goeie genade als uitroep van
verbazing, verwondering enz. In De Seven Hooft-sonden [1682] van G. Ogier komt de
bastaardvloek by gans feiten genaey voor. De letterlijke betekenis moet zoiets geweest
zijn als 'bij de genade van God en de heilige Velten'. Verder niet aangetroffen. —>
goedheid, onde.
genadig
In de 19de eeuw komt ook voor genadige hemel!, genadige goedheid! Deze oorspronkelijke vloek is een exclamatie geworden en fungeert als tussenwerpsel. In dezelfde
periode komt voor God zij mij genadig! De vloek is tot uitroep van verwondering,
verbazing enz. geworden en komt ook nu nog voor in Vlaanderen. Vgl. Mullebrouck
(1984).
genadigheid
Bij het afleggen van een eed werd ook een beroep gedaan op Gods genade. Die formule
sleet af en werd tot uitroep. Op de Middelnederlandse formule bider liever gods
ghenaden gaat de uitroep goede genadigheid! terug. Vroeger was dit een vloek, vergelijkbaar met wat hamer!, och grut! —» goedheid.
genaey —» genade.
genever —» moeder.
gens1
Verbastering van God. In de 16de en 17de eeuw komt voor gens willigen voor, een
verbastering van 'bij de wil van God'. —> gans2, godswil.
gens2 —> gans1.
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gepoeierd —» sterven.
geranium —» kakken.
Gerard
In mijn enquêtemateriaal komt eenmaal de verbinding voor ja, mijn ballen Gerard!
Verder noteerde ik god vlammende Gerard! en mijn voeten Gerard! Collega Heyvaert
maakt mij nog attent op de uitdrukking mijn botten Gerard! Buiten de vloek gaat het
om verwensingen die minachting, afkeer e.d. bevatten en die vaak gebruikt worden
als een botte afwijzing van een verzoek. Van Dale (1999) kent de gewestelijke uitdrukkingen erop slaan als de duivel op Gerard en erop zitten als Gerard op zijn varken, beide
in de betekenis 'er duchtig op los slaan, flink aframmelen'. Hoewel eigennamen in
vloeken en verwensingen vaak een substituut zijn voor God, is het verleidelijk om in
Gerard een plaatsvervanger te zien van de duivel. Deze veronderstelling wordt mede
gevoed door de titel van een stripverhaal waarin sprake is van Gerard de duivel en door
het Gentse Gerard Duivelssteen. Overigens zijn vloek en verwensingen beperkt tot
Vlaanderen.
Germaan
Bij Sint-Germaan is een eedformule waarbij de heilige Germaan tot getuige wordt
aangeroepen dat men de waarheid spreekt. Het ijdel gebruik van die eedformule
maakt haar tot vloek, die, om te voorkomen dat de heilige dat gebruik aan de spreker
zou vergelden, verbasterd en dus afgezwakt kan worden. Wij vermoeden dat het hier
gaat om Sint-Germanus, die omstreeks 556 bisschop van Parijs was. Hij spande zich
vooral in om burgertwisten en de gewelddadigheden van de Frankische koningen in
te tomen, zij het met bescheiden resultaat. Germanus stichtte een klooster in Parijs
dat later zeer beroemd wordt onder de naam Saint-Germain-des-Prés ( Attwater 1978:
152). De formule is na de 17de eeuw niet meer opgetekend.
gerokken
In Vlaanderen kent men volgens Mullebrouck (1984) de verwensing ge kunt gerokken
worden! Ik vermoed in gerokken een variant van het werkwoord rokkenen 'als vlas of
wol op het rokken gewonden worden'. Het is dus weinig goeds en veel pijnlijks wat
de verwensing behelst. Die oorspronkelijke betekenis is danig afgezwakt en tot een
emotionele geworden die haat, afkeer, woede en minachting uitdrukt en weergegeven
kan worden met 'lazer op'. Een enquête uit 1999 wees uit dat 16 van de 111 zegslieden
zeggen de verwensing nog te kennen.
Gerrit
Substituutvloek voor en verbastering van God. In plaats van God gebruikte men
persoonsnamen om een emotionele uitbarsting van haar taboewaarde te ontdoen.
Een zegsman uit Nijmegen schrijft mij: "Op school bij de Broeders in de Hertogstraat
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spraken wij dikwijls van Gerritje van Dalen." Een alternatief voor godverdomme.
Vermeldenswaard is dat deze correspondent, geboren in 1915, de g, v en d van de
persoonsnaam onderstreept. -» godjandorie, godvermietekes, Jan1, Joost.
Gertrudis
In de 16de en 17de eeuw gebruikte men als uitroep gans sint Truijen. Wat dat element
gans hier bij doet, is niet helemaal duidelijk. Misschien moeten wij uitgaan van 'bij
de door God gezonden Sint-Gertrudis'. Bij Sint Gertrudis is een eedformule waarbij
de heilige Gertrudis tot getuige wordt aangeroepen dat men de waarheid spreekt. Het
ijdel gebruik van die eedformule maakt haar tot vloek, die, om te voorkomen dat de
heilige dat gebruik aan de spreker zou vergelden, verbasterd en dus afgezwakt kan
worden. Met deze eed en uitroep is ongetwijfeld Gertrudis van Nijvel (626-659)
bedoeld. Zij was een dochter van Pepijn van Landen. Zij trad in in het door haar
moeder gestichte klooster van Nijvel, verzoende vijanden, wist raad bij liefdesproblemen en werd patrones van de pelgrims, voor wie zij een hospitaal gesticht had (Goosen
1992:166). In West-Brabant is zij vaak patrones van parochiekerken. Ik noem Bergen
op Zoom en het kerkdorp Heerle.
gesansodemieterd
Van een onverwoordbare woede en haat geeft de volgende vloek blijk, die de voormalig secretaresse van wijlen Victor van Vriesland mij bij brief van 19 juni 1997
toestuurde: wel eeuwig spiernakend brandend in de hel heen en weer gesansodemieterd
met je hele voorgeslacht, nageslacht, tussengeslacht.
get
Oorspronkelijk een specifiek zeventiende-eeuwse verzachte bastaardvloek van God,
die thans is afgezwakt tot tussenwerpsel of uitroep van verbazing of afkeur. Als
varianten uit de 17de eeuw kennen wij by of bi get, beget, beghet, beghett en misschien
ook hed, het, hets en ets. De bijna goedaardige gevoelswaarde van de varianten met e
verschilt van die met o, a e.d. In het hedendaags Nederlands gaat aan het milde en
onschuldige get vaak ach en och vooraf. —> God, godver.
getsamme —» gadsamme.
getsie —» gadsie.
getsiederrie
Bastaardvloek waarvan het eerste element een verbastering is van God, gevolgd door
een verkleiningssuffix. Het element derrie kan een klanksubstitutie zijn van verdomme
(via verderrie) of een verbastering van God verdore u 'moge God je gek maken'. Thans
fungeert de term vooral als uitroep van afkeer, lichte walging enz.
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getsiedorie
Bastaardvloek waarvan het eerste element een verbastering is van God, gevolgd door
een verkleiningssuffix. Het element dorie kan een klanksubstitutie zijn van verdomme
of een verbastering van God verdore u 'moge God je gek maken'. Als uitroep drukt het
woord thans vooral teleurstelling, irritatie en frustratie uit.
getteke(n)s, gottekes
Oorspronkelijk een milde bastaardvloek van God, die door de klinkersubstitutie en
het verkleiningssuffïx verzwakt is en thans alleen nog als uitroep van lichte afkeer,
verwondering en verbazing wordt gebruikt.
getver -> gadver.
getverdamme -> gadverdamme.
getverdegetver —» gadver.
getverdemme -> gadverdemme.
getverderrie —> gadverderrie.
getverdikkie —> gadverdekke.
getverdomme —> gadverdomme.
getvernolle
Bastaardvloek waarvan het eerste element een verbastering is van God. Het tweede
kan een klanksubstitutie zijn van verdomme. Eventueel zou men in nolle een variant
kunnen zien van de persoonsnaam Arnold die verkort wordt tot Nol. Persoonsnamen
komen wel vaker voor in vloeken en dienen dan vaak als substituut van God. De term
dient om afkeer e.d. uit te drukken. —> Jan1.
geven
Als een jood een hekel had aan iemand kon hij hem toevoegen God geve je veel
personeel! Vgl. Van Eijk (1995:136). Veel personeel betekent veel zorgen. De emotionele betekenis duidt op minachting, afkeer e.d. en kan het best weergegeven worden
met 'ik heb een hekel aan je'.
gevlamd
Een correspondent uit het Vlaamse Melle gaf op gevlamde godverdomme, waarin
gevlamd een versterking is van de vloek. —>• godverdomme.

322

GEWELD J GIT

geweld
Men kon vroeger ook zweren bi al diere ghewelt Die ie je van Gode helt 'bij alle kracht
die ik ooit van God kreeg'. Zweren bij alles wat van God afkomstig is, zien wij vanaf
de vroege Middeleeuwen. Als men dat ijdel deed, werd de eedformule tot vloekformule.
gezwel
Van het verwensingsversje stik, verrek, verrot, verteer bestaan veel varianten. In één
ervan komt de verwensing voor krijg de vliegende teringkoorts, pokken, gezwellen
enzovoorts! Deze verwensing is allesbehalve koudbloedig. Zij drukt onnoemelijke
woede, haat, verachting e.d. uit en kan wellicht weergegeven worden met 'voor mij
mag je door alle ellende van de wereld overvallen worden, zo vreselijk het schurft heb
ik aan je'. —> doodvallen.
ghitscracht —» kracht.
gietgloeiend
In Kluivenduikers Doedeldans [1937] van Rotterdammer Willem van Iependaal komt
voor gietgloeiend, wat een geklaver! Het gaat hier om een verbastering van godgloeiend,
een vloek die in klankleur en heftigheid niet onderdoet voor godverdomme. Gietgloeiend is dus een eufemistische vervorming die daardoor aan choquerende kracht heeft
ingeboet. De term wordt in hetzelfde werk weer versterkt door er elementen aan toe
te voegen. Elders in het boek vond ik eeuwiggietgliddergloeiendglad. Niet alleen de
gestapelde vorm maakt duidelijk dat iemand zeer emotioneel, woedend of verontwaardigd is, ook de klankschilderende waarde van de medeklinkercombinatie Igll
drukt de woede en andere frustratie van de spreker uit. —> gloeiend.
gifkikkereczeem
De verwensing krijg het gifkikkereczeem! is sporadisch aangetroffen in Katwijk en Lisse.
Iemand eczeem toewensen betekent niets anders dan hem uit irritatie of frustratie een
ongemakkelijke ziekte toewensen. De emotionele betekenis is dan zo veel als 'ik heb
zo'n vreselijke hekel aan je, dat je voor mijn part het weet-niet-wat kunt krijgen.' De
constituent gifkïkker zie ik als een versterkend element. De gifkikker is bekend om zijn
uiterst giftige huidklieren. Deze eigenschap speelt waarschijnlijk een rol bij de versterking van de verwensing.
git
Oudere, nauwelijks nog als zodanig herkende verbastering van God. In bepaalde
dialectgebieden komt de ontronde variant nog voor, meestal voorafgegaan door ach.
Als uitroep en tussenwerpsel drukt git milde verbazing, medelijden e.d. uit.
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glijden —> slingerschijt.
gloeiend
In vele vloeken keert dit bijvoeglijk naamwoord terug, o.a. in: God gloeiende; gloeiende,
gloeiende gort met stroop; gloeiende gloeiende koffiebonen; gloeiende godver; gloeiende
godverdomme; gloeiende pooh en gloeiende gloeiende sodeju. Gloeiend wordt zelf weer
vaak geïntensifieerd door God, zoals in godgloeiende godverdomme en dient ter versterking van de vloek als geheel, maar vooral ook van de vloek die erop volgt. De
betekenis is op zijn minst altijd gelijk aan de emotionele waarde van godverdomme,
de vloek die even spectaculair als schokkend blijft. —» God, godver (domme).
g-mieljaar
De taboewaarde van vloeken wordt niet alleen onderdrukt door verbastering, syllabeverkorting of substitutie van het taboewoord, maar ook door een beperking tot de
eerste letter van de samenstellende delen. Een voorbeeld van dat laatste zien wij hier.
Voluit zou de vloek godmieljaar luiden. Met deze vorm wordt ingehouden woede
uitgedrukt. Beperkt tot het zuiden van het taalgebied. —> g, mieijaar.
go, goh
Bastaardvloek van God. Komt vaak voor met het voorzetsel bij. Thans vooral gebruikt
als onschuldige interjectie die spijt of mededogen uitdrukt. Meestal staat het woord
aan het begin van de zin. —» wil.
God
In christelijke landen als Nederland of België lijkt men wel eens te vergeten dat er ook
een ander godsbesef mogelijk is. Gelukkig zijn er woordenboeken die de moedertaalsprekers van het Nederlands weer naar de werkelijkheid terugvoeren. God wordt
daarin dan gedefinieerd als godheid. Schrijvers van woordenboeken voegen daaraan
wel de mededeling toe, dat dit de betekenis is die het woord god heeft bij 'de heidense
volkeren'.
Een godheid is dan meestal de verpersoonlijking van een verschijnsel of een kracht in
de natuur, of wordt gedacht als het daarin wonend, bezielend beginsel ervan. Later
stelde men die godheid buiten en boven de natuur en werd zij beschouwd als beheerser
van een gebied van de natuur ofwel van het heelal.
In het Oude Testament en in de taal van de bijbel heeft God als betekenis 'de enige
ware God van Israël'. Overigens gebruikt het joodse volk het woord God ook als
aanduiding voor door heidense volkeren aanbeden godheden die door de joden niet
als denkbeeldig beschouwd worden, maar als werkelijk naast Jehova bestaande hogere
wezens worden erkend. Maar natuurlijk zijn en blijven het voor hen valse godheden,
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afgoden, leugengoden. In de godsdienst der joden en christenen en in hun heilige
geschriften is God de naam voor het Opperwezen.
Voor ons is belangrijk te laten zien hoe God in zegenbeden, verwensingen, vloeken
enz., oorspronkelijk in vrome taal met rechtstreekse gedachte aan God ontstaan, door
veelvuldig gebruik in informele taal in zeer verzwakte toepassing wordt gebruikt.
Uit het Vroegmiddelnederlands, bijvoorbeeld uit Jacob van Maerlants Rijmbijbel,
noteren wij de formule (zweren) bi al haren goden. In Gent [1236] heet het die bigode
of bi den heiegen dorperliken eed suerd 'degene die bij God of bij de heiligen een
schandelijke eed zweert'.
In de Middeleeuwen komen de volgende eedformules voor: (al)so helpe mi God 'zo
waarlijk helpe mij de almachtige God'; wet (e) God 'God weet dat ik de waarheid
spreek'; god wouts 'als God het wil'; so helpi mi God die u gheboot 'zo waarlijk helpe
mij de almachtige God die u heeft geschapen'; also helpi mi god van paradise 'zo
waarlijk helpe mij de almachtige God van het paradijs'; so wairlic help mi God 'zo waar
helpe mij God'; 50 moet mi God helpen 'waarlijk, moge God mij helpen'; dat mij god
so helpe 'moge God mij helpen'. Voorts: dor Gode; dor God genade; durggot; God hebs
deel, Gods heb deel 'God zij gedankt'. En als verwensing noteerde ik: soe moet mi God
seinden, god moet mi scenden 'God moge mij in het verderf storten (als ik de waarheid
niet spreek)'. De Baere (1940: 80) tekent hierbij aan: "De uitdrukking 50 helpe mi God
is sedert keizer Justinianus de verplichte gerechtelijke formule geworden, komt alleen
in litteraire teksten en ambtelijke bescheiden voor en is, wellicht juist wegens haar
plechtige karakter, niet tot de volkstaal doorgedrongen." Hiermee is de opsomming
van Middelnederlandse eden niet voltooid. In de nu volgende werd een beroep gedaan
op Christus, de Zoon van God: bi Gode van Nazarene 'bij Jezus van Nazaret'; bi Gode
('Jezus') ende vrouwe ('Maria'); bi Gode ende onser soeter vrouwen 'bij Jezus en
Onze-Lieve-Vrouw' en bi Gode die hem crucen liet 'bij Jezus die zich kruisigen liet'.
De woordgroepen o goden, grote goden fungeerden oorspronkelijk in gebeden. De
betekenis ervan zwakte af en het gevolg was dat de verbinding als een emotionele
uitroep ging fungeren om verontwaardiging, ongeduld, wrevel, wanhoop enz. uit te
drukken.
De verbinding bij god was oorspronkelijk een zegswijze ter bekrachtiging van de
waarheid; een eed waarmee men God als getuige, of als wreker van de meineed
aanriep. Later wordt zij door ijdel gebruik ook als vloek gebezigd. Bi gode, bij God
komt voor als bepaling bij zweren, bezweren, verzekeren enz., hetzij absoluut, hetzij als
uitroep. Couperus gebruikt in Eline Vere de volgende zin: "Ik verzeker je, dat ze je lief
heeft. Ik verzeker het, bij God." Qua betekenis heeft het zoiets als 'verdomd als het
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niet waar is'. Dezelfde functie hebben bij God almachtig, bij mijn Heer en mijn God,
bij God de Heer, bij God en al zijn heiligen.
In het Middelnederlands komen eveneens voor: by Godt die Heere; bi mijnen God; bi
Gode van Paradise; bi Gode onsen gerechten vader 'bij God onze rechtvaardige Vader';
bi Gode die mi geboet 'bij God die mij heeft geschapen'; bi Gode ende Sinte Dionys; bi
den God die mi doet leven; bi Gode ende biden goeden daghe 'bij God en bij diens
gunsten'; bi Gods mogenthede. Als verzachte eufemistische vormen komen voor by
gat, bi get, beget, het(s), ets, igo, igoy, ijgo, igod, by gommen, begomme, begod, begort,
begot, begudts, begut, bygoudt, by gort.
In verwensingen of ironisch getinte heilwensen wordt God zeer dikwijls gebruikt om
een bewering of in het algemeen een uiting als bij ede te bekrachtigen. De eigenlijke
betekenis ervan is 'God moge mij verdoemen indien wat ik zeg niet waar is'. Deze
toepassing zien wij in zelfverwensingen als God mag mij straffen als... niet, God straffe
mij, indien het niet zo is, in God zal me, je kraken, maar vooral in God (ver)doeme mij.
God zal me zegenen, dat opgegeven werd voor het Oost-Vlaamse Assenede, betekent
oorspronkelijk 'Moge God mij zegenen'. Als bastaardvloek fungeert zij om verbazing,
verontwaardiging enz. uit te drukken. Overigens komt in de Middeleeuwen al een
verwensing voor als Godgheve ulieden alle de pestilencie 'moge God jullie allemaal met
de pest straffen'.
God ontmoeten wij in het hedendaagse Nederlands zeer vaak in taaluitingen die
verschillende plotselinge of hevige emoties willen weergeven. Eigenlijk is het woord
dan al tot tussenwerpsel geworden. Vaak wordt zo'n uitroep vergezeld door een
bijvoeglijk naamwoord of door andere bepalingen. In de woordenboeken vinden wij
bij God!; (e) God!; o God!; och god!; (och) Heer God; (wel) god al(le)machtig; (mijn)
lieve God; (mijn) goeie God; mijn God (nog aan toe); God in den Hemel; God in Den
Haag; God alle joden; o goden; grote, goede goden. Vroeger, in de 19de eeuw, ook: rijk
God!; help God! In het zuiden van het taalgebied komen nog voor: Och God toch!; God
van de hoge hemel!; God hemelse deugd!; Jezus God! Jezus God toch! Deze laatste staan
ongeveer gelijk met lieve hemel, alle goede geesten.
Uit mijn materiaal kan ik aan deze uitroepen de volgende toevoegen: ach God, ach
mijn God, alle goden, God alle Jezus, God amaai, God bewaar me; God, God gloeiende
koffiebonen; God den Here (toch), God gloeiende; God God; God en Here; God Jezus;
God nog aan toe; God och God, Godallemense; Godlievejezus; God God verd.; God hier
en ginder; God sakker; God verbiedt het vloeken; Godschristus; Godsallehere; lieve God;
o(h) God; o grote God; o lieve God in de hemel; o(h) mijn God; och Gottenheer; God
lieven Heer. De ernst, dan wel het kaliber van de vloek, blijkt uit het tautologisch
karakter ervan, uit de herhaling van dezelfde, dan wel van een andere daaraan
vastgekoppelde vloek. Hier dus God, Jezus, Christus, Heer. De functie van de meeste
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is het tot uitdrukking brengen van verontwaardiging, frustratie, irritatie, ongeloof,
verwondering enz.
God wordt eveneens gebruikt in verkorte en versterkende vloeken. Zo noteerde ik o.a.
god gloeiende, waar waarschijnlijk godverdomme, mieijaar of nondeju is onderdrukt.
Als versterking wordt het woord gebruikt in: godgodgodnondemieljaar(de), godgodgodverdomme, godgodnondeju; godgodsakkernondeju, godgodverdegodgloeiende godverdomme, god god god gloeiende gloeiende koffiebonen waarin koffiebonen een substitutievloek is, en in godsakker, god(s)klere, godmieljaar(de), godmieljaardeju, godmieljaardemieljaar, godmielleju, godnondegodsakkernondeju, godnondeju, godsakkerdenakendegodnondju, godsakkernondeju, godsodenondeju, godvlammedeju.
Bastaardvloeken en uitroepen gevormd van God zijn talloos. Zij worden gebruikt als
nadrukkelijke bevestiging en ook om lucht te geven aan allerlei emoties. Een omtrekkende vloekbeweging zien wij in god ... verbiedt het vloeken. Niet misselijk en van een
hoge explosiviteit zijn ook de verwensingen god zal de klere krijgen 'God moet de
cholera krijgen'; god zal je vergodverdomme 'God moet je vervloeken'.
In de 16de en 17de eeuw komen veel oorsponkelijke eedformules voor als vloeken en
uitroepen. Vaak in verbasterde vorm en als lijdensvloeken. Deze oorspronkelijk
godslasteringen worden zeer vaak ingeleid door het voorzetsel bij, zoals uit de
volgende voorbeelden moge blijken: bij God(e); bij Gods baard; bij (Gods) billen; bij
Gods haar; bij Gods hart; bij Gods hersenbekken; bij Gods hoofd; bij Gods kinnebak; bij
Gods kraag; bij (Gods) lanke; bij Gods lever; bij Gods longen; bij Gods lijf; bij Gods ogen;
bij Gods pensen; bij Gods ribben; bij de strot van God; bij de tanden van God; bij Gods
tenen; bij Gods tuiten; bij Gods vellen; bij Gods vlees; bij Gods voeten; bij Gods zuinen.
In dit lexicon worden deze zogenaamde lijdensvloeken behandeld op het woord dat
de kern is van de zelfstandig-naamwoordgroep. Meestal is dat het woord dat op God
volgt of aan God voorafgaat. —» godver, Heer, Maria.
god alle joden
Vloek die ongeveer hetzelfde betekent als in 's hemelsnaam. Ook de betekenis van
godverdomme, de vloek zowel als de uitroep, is hier niet vreemd. Vaak volgt ook nog
de verzuchting nog aan toe. Als uitroep geeft de term verontwaardiging, boosheid en
andere frustratie weer.
god alle mensen
Vloek die een verzuchting van verontwaardiging of teleurstelling, misschien ook
irritatie behelst. Ik ontleed de vloek in de elementen God en alle mensen. In verkorte
vorm komt ook voor als uitroep van schrik, verbazing, ergernis alle mensen! —> al.
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god alle paters
Een achtenveertigjarige Amsterdamse correspondent kwalificeert de vloek god, alle
paters! als de leukste vloek. De vloek betekent ongeveer hetzelfde als in 's hemels naam'.
Ook de betekenis van godverdomme moet ernstig overwogen worden. De emotionele
betekenis is verontwaardiging, ongeloof, ontzetting enz. —> god, pater.
God almachtig
Wij kennen deze woordgroep uit de bijbel: "Godt Almachtig zegene U" (Genesis 28:
3) en "Wy dancken U, Heere Godt Almachtigh!" (Openbaringen 11: 17). Maar niet
alleen in de bijbel komt de uitdrukking voor. Vanouds vinden wij haar in de
eedformule zo waarlijk helpe mij God Almachtig, een formule die gebruikt werd tot
krachtige betuiging of plechtige verzekering van de waarheid. In het Middelnederlands also helpe mi God ... dat lek de waerheyt spreke! Vergelijk de Middellatijnse
eedformule sic (illum) Deus adjuvet... ut veritatem dicat. De godheid wordt aangeroepen om degene die zweert op staande voet te straffen, als hij gelogen heeft. IJdel
gebruik en meineed maken de formule tot vloek en uitroep van verontwaardiging,
verbazing enz.
Reeds in de Middeleeuwen ontwikkelt zich naast die eedformule de krachtterm en
uitroep van ongelovige verwondering God al(le)machtig, die nog in het hedendaags
Nederlands zeer gewoon is. In 1996 las ik bijvoorbeeld in de bundel Hoezo bezeten van
Mart Smeets de volgende zin: "Godallemachtig, het is net of hij gemalen grind staat
te eten, zijn zinnen lopen niet en hij is het nergens mee eens." Gewoon is ook de
verkorte vorm al (Ie) machtig, een uitroep van verbazing, ergernis, verwondering enz.
god amy
In ons materiaal komt de variant -amaai voor. Het is net als amy een samensmelting
van God ai of a(ch) mij en betekende oorspronkelijk zoiets als 'God wee mij'. Het
woord blijkt tegenwoordig nog in Zeeland voor te komen als uitroep van verontwaardiging, smart, pijn, afkeer, medelijden enz. In oe mije kan men een elliptische variant
zien van (God) ai mij. —>• godzegamaai.
God beter(e) het
Oorspronkelijk een vrome wens bij het vernemen van een ramp en tegenspoed. De
betekenis ervan is dan 'moge God het verhelpen, beteren'. Meestal doet de woordgroep thans dienst als uitroep van verontwaardiging en betekent 'God geve hierin
verbetering'; nog gewoner is de betekenis 'o schande, ergerlijk genoeg, helaas!' Wij
kennen God betert toch het beste als een soort halve vloek, ter bekrachtiging van iets
dat gezegd is, ter waarschuwing enz. Het is dan ongeveer gelijk aan waarachtig! zo
waar! Ook van God betert moet gezegd, dat het vaak niet meer is dan een soort
verbleekte stoplap 'erg genoeg, schande'. —» Godhelp.
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God beware
Oorspronkelijk was dit een vrome mens, die ontleend is aan het oudtestamentische
boek Job, waar wij kunnen lezen: "Och, of ik ware gelijk in de vorige maanden, gelijk
in de dagen toen God mij bewaarde!" (29: 2). Komt meestal met een voorwerp voor
en als zegenwens. De letterlijke betekenis is 'God beware mij'. In onze tijd lijkt het
gebruik ervan als uitroep van schrik, verbazing, verontwaardiging, bij het zien of
vernemen van iets ontzettends, verbijsterends, ongehoords enz. te domineren. Overigens lijkt men heden ten dage bij voorkeur God bewaar me te gebruiken.
godde(k)ke, goddikke
Bastaardvloek waarvan het tweede deel een verzachte vervorming is van verdekke,
verdikk(i)e. De vloek fungeert nu vooral als uitroep van teleurstelling, irritatie enz.
goddelijk —>• gooi 2 .

goddeloos
Komt ook voor als uitroep van verbazing of verwondering. In feite is het een
bastaardvloek om de naam van God niet te hoeven noemen. G. van de Linde, beter
bekend als de Schoolmeester, gebruikte in de 19de eeuw al het volgende zinnetje:
"Goddeloos, wat een leven! - Goddeloos! wie had ooit zoo'n famielje (te weten zo
talrijk; pvs) verwacht?" De betekenis is dan zoiets als 'verdorie'.
goddeure —» goddor(i)e.
goddikke —> godde(k)ke.
goddomme
Verkorte en verbasterde vloek en uitroep die samengetrokken is uit god verdoeme mij.
Boosheid, verontwaardiging, frustratie enz. worden erdoor uitgedrukt. Variant is
goedomme. Deze term is qua intensiteit een graad heviger dan het verbasterde
gedomme.
goddor(i)e, gotdorrie, goddeure, goddosie
Bastaardvloek die ontstaan is door klanksubstitutie en verkorting uit godverdorie,
godverdosie en godverdomme. Mogelijk moeten wij uitgaan van God verdore u 'moge
God u verdwazen'. Het spottende toevoegsel -dor(r)ie c.q. -dosie zwakt de vloek
weliswaar af, maar neemt niet de irritatie, woede, verontwaardiging e.d. weg die het
woord nu als uitroep in zich heeft. —» goddor(i)e.
Godfried
Deze persoonsnaam wordt gebruikt als substitutievloek van godver. Vaak wordt
vanwege de exuberante klankrijkdom daar nog een eigennaam aan toegevoegd waarin
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geronde klinkers als hel en hl voorkomen. In ons enquêtemateriaal trof ik aan
Godfried Bomans, Godfried van Bouillon en Godfried van Bouillonblok(jes). Sommige
correspondenten prijzen de lichtvoetigheid van deze vloek en uitroep, anderen
noemen hem een hartverlammend dieptepunt. Godfried Bomans (1913-1971) was een
scherpzinnig en origineel denker die over een speelse fantasie beschikte en in wijde
kring bekend werd als schrijver van o.a. de Mémoires of gedenkschriften van Mr.
Pieter Bas (1937). In de jaren zestig werd hij als televisiepersoonlijkheid bezit van het
grote publiek. Vandaar waarschijnlijk dat deze eigennaam tot soortnaam, en in dit
geval uitroep kon worden.
De nederzetting Bouillon behoorde tot het huis van Ardennen, dat in 1012 tot
Neder-Lotharingen werd. Godfried van Bouillon, hertog van Neder-Lotharingen,
nam deel aan de Eerste Kruistocht (1096-1099) en veroverde in 1099 Jeruzalem. Die
verovering leverde hem de titel op van beschermheer van het Heilig Graf. Binnen de
hele christenheid is hij befaamd (geweest). De welluidendheid van zijn eigennaam en
zijn grote vermaardheid hebben het mogelijk gemaakt dat ook deze eigennaam tot
uitroep kon worden.
godfriedvanbouillonblokje
Een zegsman van 56 jaar uit het Zeeuwse Oost-Souburg geeft als verwensing op
godfriedvanbouillonblokjes! —> Godfried.
godgloeiendenakendegodverdomme
Stapelvloek die in drift gebruikt wordt om woede, hulpeloosheid, wanhoop en
ontreddering een uitlaatklep te bieden. Voor sommigen is de term van een uitdagende
triestheid. Anderen waarderen hem als een ontploffende carbidbus. —» gloeiend,
god(s)gloeiend, nakende.
godgloeiendenakendenondeju —» gloeiend, god(s)gloeiend.
godgodsakkerdenondeju
Bastaardvloek en uitroep die door opeenstapeling en herhaling van God, sakker en
nondeju versterkt wordt. Buitengewoon zware vloek, vergelijkbaar met godgodgodverdenondeju. Vooral gebruikt in het zuiden van het taalgebied om tomeloze woede of
haat uit de drukken.
godgymenas
In Vlaanderen komt de bastaardvloek wel godgymenas! voor. Vgl. Mullebrouck (1984).
Ik veronderstel hier te maken te hebben met een verdere vervorming van jemienee.
De alliteratie zorgt ervoor dat toch wrevel, ingehouden woede, ergernis e.d. uitgedrukt
worden. Mogelijk moeten wij nog eerder denken aan een verbastering van de zelfverwensing God vergeef me als ik (niet).
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god hebbe je ziel
Deze oorspronkelijke vrome wens, uitgesproken bij iemands overlijden, wordt in
Vlaanderen als doodsverwensing gebruikt in geval van woede en verachting. Zij
fungeert thans vooral als uitroep.
godheid
De tautologische verbinding Jezus godheid toch! of wel Godheid! is tot uitroep van
verwondering, ongeloof, ergernis enz. geworden in het zuiden van ons taalgebied. —»
Jezus.
godhelp! God sta me, je bij!
Uitroepen van ontsteltenis, wrevel enz. Hetzelfde als God beter 't. —» God, godbeter(e)
het.
god hemel en aarde
Deze vloek, die Vlaams is, komt meestal voor met de toevoeging nog aan toe! Hij drukt
vooral verontwaardiging, ergernis e.d. uit.
god- hier- en -daar
Ook God(ver)hier-en-daar en God(ver)-hier-en-ginder komen als varianten voor.
Beide zijn geen onbekenden in het hedendaagse taalgebruik. Om woorden die aanstoot geven te vermijden, heeft men verdoeme vervangen door hier-en-daar en hieren-ginder. Beide drukken onbeholpen frustratie en andere irritatie uit.
god in de hoge hemel
Oorspronkelijk was dit een onderdeel van een smeekbede of vrome wens. De aanroep
is geworden tot een uitroep van verontwaardiging, woede, verongelijktheid e.d. Vaak
wordt nog aan toe! toegevoegd. Vooral gebruikt in Vlaanderen.
godjandorie, godjandosie
Substitutievloek waarin Jan in plaats van God gebruikt wordt. In feite is er sprake van
een soort tautologische vloek. Het element dorie c.q. dosie is een verkorte vorm van
verdorie. Thans fungeert het woord vooral als milde uitroep van teleurstelling, verontwaardiging, boosheid, irritatie enz. De emotionele waarde van deze vloek, uitroep,
interjectie is heftiger dan die van pot- of snotjandorie.
godjeblieft
Bastaardvloek die ik uitsluitend bij A.M. de Jong noteerde. Het is een substituutvloek
voor godverdomme. Omdat zijn Merijntje Gijzen het woord in de mond neemt, zou
men hier aan een vloek en uitroep kunnen denken die uitsluitend door kinderen
wordt gebruikt. Het is qua origine waarschijnlijk een beleefde smeekbede 'God,
a.u.b...'
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godkeleerte
Bastaardvloek die woede en andere frustratie uitdrukt. Ik zie er een verbastering in
van cholera en kolere. Wellicht mogen wij een elliptische verwensing aannemen van
het type krijg Gods kolere! 'krijg de cholera (afkomstig) van God'. Beperkt tot het
westen van het taalgebied. —» god(s)kolere.
godklere —» god(s)kolere.
god lieve tijd
Vloek die tot uitroep is geworden en een verzuchting van verontwaardiging, ergernis,
misschien zelfs een aanklacht behelst. Tijd lijkt mij hier in de plaats gekomen van
hemel en God. Komt volgens Mullebrouck (1984) vooral in Vlaanderen voor. —» heer,
tijd.
God Melis
De oorspronkelijke betekenis van deze eigennaam luidde 'de uit meel bereide heilige
hostie'. Het was een vloek van de geuzen om het gebruik van de hostie in de r.-k.
eredienst te kleineren en te lasteren.
Godmens
Zweren bij Jezus Christus, het vlees geworden Woord, de vereniging van goddelijke
en menselijke natuur in één persoon, is wel het zwaarste idioom dat men kan
gebruiken om te getuigen dat men de waarheid spreekt. Doet men dat ijdel dan wordt
de formule een vloek met een grillig echo-effect. Thans uitsluitend gebruikt als
interjectie en gevolgd door nog aan toe. De emoties die uitgedrukt worden zijn
ongeloof, ergernis, verontwaardiging enz.
godmieleju, godmieljaar(de) (ju)
Door contaminatie en verkorting gevormde vloek en uitroep van woede en frustratie.
De samengesmolten elementen zijn godverdomme, mille en milliard. De verspreiding
ervan blijft beperkt tot het zuiden van het taalgebied. De vloek c.q. uitroep wordt door
herhaling vaak versterkt, zoals in godmiljaardemiljaar en spant in emotionele geladenheid de kroon. Hij drukt blinde haat en woede uit.
godmieldetonnerre
Door contaminatie en verkorting gevormde bastaardvloek die tot uitroep van woede
en andere frustratie is geworden. De samengetrokken elementen zijn wellicht godverdomme en het Franse mille de tonnerre. Overigens is het niet per se noodzakelijk om
van godverdomme uit te gaan. Misschien is God al voldoende. De verspreiding van de
tot uitroep geworden vloek blijft beperkt tot de omgeving van Weert, Kerkrade en
Maastricht.
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godnakend —» God (ver)doem(e) mij.
godnonde
Bastaardvloek ontstaan uit god nom de... De term drukt ingehouden woede en andere
frustratie uit. Vaak wordt hij versterkt, zoals in godnondegodsakkernondeju, godnondeju, godnondesakkerdenondeju. Hier is dus sprake van woede enz. in het kwadraat.
De verspreiding ervan blijft beperkt tot het zuiden van het taalgebied.
godnondegod
In West-Brabant komt de vloek god-non-de-god-nog-aan-toe voor. Het is een contaminatie van god en het Franse nom de dieu, waarbij dieu door het tweede god vervangen
is. De vloek is een versterking van godverdomme en duidt op woede en andere heftige
frustratie.
godnondegodsakkernondeju —» godnonde.
godnondekut
Bastaardvloek van god, nom de dieu! Kut doet dienst als een substituut van dieu. Deze
vloek wordt vooral door jongeren gebruikt en duidt op woede en andere frustratie.
Opmerkelijk is dat hier een van oorsprong religieuze vloek wordt samengevoegd met
een seksuele. Andere voorbeelden zijn: godverdekut, godverdekutklote, godverdefuck,
nondegodverfuksedju, godverdenondeklote, mieljaardenondeklootjes, shitverdorie en
godverdenondezeïk.
godnondeju —» godnonde.
godnondesakkerdenondeju —» godnonde.
godsakke(r)
Bastaardvloek en uitroep van woede en frustratie, gevormd van God en de klanksubstitutie sakke(r). Dit laatste element kan een verkorting zijn van sakker ju of sakkernondeju. Beperkt tot het zuiden van ons taalgebied. De vloek wordt versterkt, zoals in
godsakkerdenakendegodnondeju, godsakkerloot, godsakkernondeju en godsakkerju. —>
nakende, nondeju, sakker.
godsakkerdenakendegodnondeju —» godsakke(r).
godsakkerju -» godsakke(r).
godsakkerloot —> godsakke(r).
godsakkernondeju —> godsakke(r).
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godsallehere
De uitroep en tautologische vloek godsallehere drukt verontwaardiging, ongeloof,
irritatie, woede enz. uit. Meestal wordt de term vergezeld door de toevoeging nog aan
toe!
godsamme —> God zal me.
godsammekrakepitte —> God zal me.
godsammelazere
Het heeft er alle schijn van dat wij hier te maken hebben met een elliptische eedformule, die er voluit geschreven aldus uitziet: God zal mij lazeren (als ik de waarheid niet
spreek). Letterlijk moet dat dan betekend hebben 'God moet mij met melaatsheid
slaan, als...' Van eedformule ontwikkelde de uitdrukking zich tot een heilwens en
vandaar tot een exclamatie, een betekenisdragende interjectie met dezelfde functie als
God zal me bewaren, God zal me liefhebhen. —» God zal me.
godsat
In de Middeleeuwen komen wij een paar bastaardvloeken met godsat tegen, die tot
uitroepen werden. Ik noem godsat hebdi diet sochte 'moge hij die het zocht Gods haat
voelen' en maergi, diese sloecht heden moet godsat hebben nu ter stede 'maar jij die hen
heden sloeg, moet onmiddellijk getroffen worden door Gods haat'.
godschristus
Als tautologische uitroep van verontwaardiging, frustratie, woede of irritatie wordt
deze term gebruikt. Ook de variant god christus nog aan toe! konden wij noteren uit
het hedendaags materiaal.
godselen
De verbinding om godselen is een verbastering van om godswil. -> wil.
god(s)gloeiend
Dit bijvoegelijk naamwoord in de letterlijke betekenis 'vurig als God' wordt bij
herhaling aan een vloek toegevoegd om die een grotere nadruk en intensiteit te geven.
Voorbeelden zijn: god(s)gloeiendenakendegodverdomme en god(s)gloeiendenakendenondeju. Zie verder onder gloeiend.
godsie, gossie
Vgl. gadsie. De variant gossie is veel frequenter. Sommigen veronderstellen in gossie
een verbastering van God zij. Het woord staat meestal aan het begin van de zin, maar
kan ook fungeren als zelfstandig geheel dat teleurstelling e.d. uitdrukt. De bastaardvloek wordt vaak versterkt door nonsensicale, maar klankvolle elementen, zoals in
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gossiedepossie, gossiemijne, gossiemikk(i)e. Als verbastering komt ook gossiemanne
voor. In Callantsoog komt voor gosie allaal
godsiedarie, godsiedorie, gossiedosie
Bastaardvloeken van God en uitroepen van teleurstelling en irritatie. Het element -sie
is een verkleiningssuffix en dient om de vloek enige eufemistische waarde te geven.
Dorie is een verkorting van verdorie. De vorm godsiedarie is beperkt tot het zuidoosten
van het taalgebied.
godsiemijne —» gossiemijne.
godsienokke
Bastaardvloek gevormd van God en een expressief nonsensicaal klanksubstituut
nokke. Zie verder onder godsie.
godskes
Bastaardvloek en uitroep van teleurstelling en irritatie, van door een verkleiningssuffix verzacht God. Variant is gottekes. Vaak gaat aan godskes en gottekes o(h) of och
vooraf.
godsklappend
In De reis naar het einde van de nacht van Céline komt voor godsklappendeklote nog
aan toe. Wie vloekt met de klappende kloten van God moet wel extreem woedend zijn.
Overigens is dit een creatie van de vertaler E.G. Kummer, en een literaire eendagsvlieg.
godskleding —» god(s)kolere.
god(s)kolere, god(s)klere
Bastaardvloek waarin God gevraagd wordt iemand met de cholera te treffen. Klere is
een verbastering van cholera. Mogelijk is godsallehere ook als een verbastering van
godklere te beschouwen. Thans doet het woord vooral dienst als uitroep van woede
en frustratie. Een nette, ironische variant van godklere is godskleding.
godsmirakel
Bastaardvloek die ongeloof, verwondering, verbazing e.d. uitdrukt. Men herkent
gemakkelijk de woorden God en mirakel 'wonder'. "Godsmirakel zoo'n gil as 'k gaf'
lezen wij in Polletje Piekhaar [1935] van Willem van Iependaal.
godsnaam —> naam.
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godsnondeju, godsodenondeju
Bastaardvloek en uitroep van woede en frustratie die bestaat uit God, nondeju en
sodeju. De s, die aanvankelijk het formele kenmerk van de tweede naamval was, is
langzamerhand beschouwd als een versterkend voorvoegsel. Dat gebeurde vooral
doordat de eigenlijke betekenis van vele van deze vloeken onduidelijk werd. De
emotionele waarde van godsodenondeju is één graad hoger dan die van godsnondeju.
Beperkt tot het zuiden van ons taalgebied.
godsodenondeju —> godsnondeju.
God sta me, je bij —> godhelp.
godster
Uitroep van ingehouden woede en frustratie. Oorspronkelijk een bastaardvloek van
God, die verzacht is door een nonsensicaal suffix. Een andere mogelijkheid is er een
verbastering van godver in te zien.
god van de hoge zolder
Deze vloek wordt genoemd door Mullebrouck (1984) voor Vlaanderen. Het kan een
eufemistisch substituut zijn voor god van de hoge hemel. Het is oorspronkelijk de
aanhef geweest van een smeekbede. De emotionele betekenis in de 20ste eeuw duidt
op woede, verontwaardiging enz.
godswil —> naam, wil.
godver
Bastaardvloek en uitroep van woede, frustratie enz. die ter verzachting verkort is uit
godverdomme. Deze strakke en koude verbastering komt ook voor met de bepaling
gloeiende, die de heftigheid of het hartstochtelijke van de emotie extra kracht bij moet
zetten. Een nieuwe versterking treffen wij in god gloeiende godver godvergloeiendegodverdomme. De herhaling wordt eveneens als versterker gebruikt in godverdegodver,
godverdegodverdomme, godverdeshit, godverdekut, godvermieljaarde, govermiljaardeju,
godvernonde, godvernondeju, godverhemels(t)egodverdomme, godverjeetje, godver ju,
godvermiekendeju, godvermieleju, godvermieljaar, godvernondemieljaardeju, godvervlamsteju. Godver is onmiskenbaar ook een versterker in godverdehoeren, in het
geluidsvervuilende god verbiedt het vloeken, in godverdemieljaardeju, in godvermieljaardevlammestejee, in godverdenonde enz. De tot godver verkorte vloek wordt weer
een expressieve en borrelende vloek door er shit aan toe te voegen: shitgodver en
shitgodverdomme. Op de Klaagmuur van Internet vond ik godver de hoerige kankertyfuszooi! Ewoud Sanders maakt mij attent op de Vloekzang die de Utrechtse beeldend
kunstenaar Erich Wichmann (1890-1926) omstreeks 1926 dichtte. Volgens de overlevering stuurde hij het vers in als kopij voor het maandblad De Gemeenschap. Het
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gedicht werd gezet en er moeten proeven hebben gecirculeerd, maar het verscheen
uiteindelijk nooit in druk. De bisschop zou het hebben tegengehouden. In 1989 werd
het door Hans van Straten alsnog gepubliceerd onder de titel Vloekzang (Utrecht 1989,
Bucheliuspers, in 150 exemplaren). De complete tekst luidt:
Godver godver godverdomme
Godverdomme godverdomme
Godver godver
Godverdomme godverdomme
Godgod godgod godverdomme
Godverdomme godverdomme
Godver godver
Godver godver
Godverdomme godverdomme
Godver godver godverdomme
Godverrrrrdomme
Gadverdamme
Gedverdemme
Get get
Grrr
—>• shit.
God verbiedt het vloeken -> godver, God (ver)doem(e) mij.
godverblomme
Eufemistische verbastering van godverdomme. Het tweede element zal als scherts
bedoeld zijn, maar verhult niet dat de gebruiker van de term woedend, geïrriteerd,
gefrustreerd enz. is.
godverdomme, godverdemme, godverdijme, godverdimme
Bastaardvloek en uitroep van woede, frustratie enz. waarvan het tweede element
verzacht is uit verdomme. Bij godverdijme zouden wij ook uit kunnen gaan van God
vermaledije mij.
godverdee
Bastaardvloek en uitroep van ingehouden woede, frustratie enz. waarvan het tweede
element een gedeeltelijke vervorming is van verdomme-, dat voor christenen met doem
beladen is. Alleen een fragment van de term werkt eufemiserend. De antwoorden in
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onze vragenlijsten laten een enkele maal de schrijfwijze godverd zien, dat uitgesproken
wordt als godverdee. Hetzelfde proces zien wij bij gvd: spreek geeveedee.
godverdefuck
Stapelvloek van een religieuze en profane vloek die woede en verontwaardiging
uitdrukt. Alleen opgegeven door een correspondent uit Turnhout —> godver(de)kut,
godverdenondezeik.
godverdegodver
Het opeenstapelen van vloeken is kenmerkend voor het zuiden van ons taalgebied;
vooral in Vlaanderen is het schering en inslag. Ewoud Sanders besteedt in Jemig de
pemig (1999) twee bladzijden aan deze vloek. Niet om hem te naasten als karakteristiek
taalgebruik van Kees van Kooten en Wim de Bie, want daarover gaat immers Jemig
de pemig, maar wel om te laten zien dat geen enkel woordenboek vóór 1992 de vloek
heeft opgenomen. Bovendien is Sanders van mening dat de populariteit van Jacobse
en Tedje van Es, de Haagse vrije jongens die door Koot en Bie tot leven werden gewekt,
de vloek snel bij een groter publiek bekend en geliefd maakte. Het is moeilijk hard te
maken of godverdegodver al vóór 1979 gangbaar was. 7 oktober 1979 was de datum dat
Tedje van Es de vloek voor het eerst gebruikte. Ik verschil in dezen met Sanders van
mening. Allereerst ken ik de vloek reeds sedert mijn West-Brabantse jeugd. Die viel
in de jaren veertig. Mijn hele Brabantse familie, bestaande uit tuinders en andere
landarbeiders, gebruikte godverdegodver of godverdegodverdegodver als zij zo woedend
of anderszins gefrustreerd waren dat zij geen andere woorden tot hun beschikking
hadden dan de herhaling. Hoe vaker godver herhaald en gekoppeld werd door de, hoe
meer de aders in hals en gezicht volliepen en opzetten. Ook mijn enquêteformulieren
laten zien dat godverdegodver 'gewoon' is in Brabant en Vlaanderen, en dat bij alle
leeftijden. Ook in de generatie van 51-100 jaar. Als men er rekening mee houdt dat het
vloeklexicon op zeer jeugdige leeftijd verworven wordt, dan is het duidelijk dat de
vloek zeker zo oud is als godverdomme zelf. Deze constatering komt volledig overeen
met wat een brievenschrijver uit Capelle aan de IJssel in het maandblad Onze Taal
schreef: "Als mijn vader (geboren in 1911 en overleden in 1965) boos was, gebruikte
hij altijd de uitdrukking godverdegodver godgloeiend. Hij was een Amsterdammer in
hart en nieren." En een Vlaamse lezer schreef aan hetzelfde maandblad: "Volgens mij
is de vloek godverdegodver al vele tientallen jaren (of meer?) gebruikelijk in Vlaanderen." Het hoort hier thuis in hetzelfde rijtje als miljaardemiljaar of dedjudedju.
Dergelijke herhalingen zijn hier zeer frequent, en hoe groter de frustratie die geloosd
moet worden, hoe langer de vloek ('godverdegodverdegodver!') (Geciteerd naar
Sanders 1999). —> godver.
godverdegodverdomme —» godver.
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godverdehoeren
Leidse studentenvloek die een variant is op godverdomme. De vloek drukt verontwaardiging, boosheid enz. uit.
godverdejoppe
Arjen Fernhout gebruikte op 23 september 1998 deze bastaardvloek op Internet. Het
gaat hier om een verbastering van godverdomme. Het nonsensicaal substituut dejoppe
poogt de vloek te eufemiseren. Misschien dat de oorsponkelijke kracht ervan wat
wordt afgezwakt, maar de achtermondvocaal lol verheelt de woede, ergernis en
teleurstelling van de vloeker niet.
godverdekke, godverdikkie, godverdokke
Bastaardvloek en uitroep van woede, frustratie enz. De vorm gaat terug op godverdomme. Verdekke c.q. verdikkie, verdokke is een milde verbastering door klanksubstitutie. Thans vooral gebruikt als uitroep, vaak gevolgd door nog aan toe.
godver(de)kut, godverdekutklote
Bastaardvloek en uitroep van woede, frustratie enz., waarbij de religieuze vloek
godverdomme samengesmolten is met het minachtende kut. Ook de variant godverkut
komt voor. Versterkt vinden wij deze vloek terug in godverdekutkutkut en in godverdekutklote. Voor andere vloeken waarin een sacrale en een profane constituent zijn
gecombineerd zie men o.a. godverdeshit en godvernondezeik.
godverdel
In Leiden komt voor loop naar de godverdel. Het gaat hier om een synoniem van loop
naar de hel, loop naar de godverdommenis e.d. De verwensing drukt woede en minachting uit.
godverdetnme —» godverdamme.
godverdenakende —» nakende.
godverdenonde
Bastaardvloek en uitroep van woede, frustratie enz., waarvan het tweede deel een
samensmelting is van verdomme en nondeju. Als stapelvloek vertolkt de vloek inderdaad woede-explosies; als verkorting van godverdenondeju, hoe paradoxaal dat ook
moge klinken, ingehouden woede. Beperkt tot het zuiden van het taalgebied.
godverdenondezeik
Bastaardvloek en uitroep van woede, frustratie enz. Het is een substituut voor
godverdenondeju. Opgetekend voor de Vlaamse plaats Herk-de-Stad. Ook hier stuiten
wij weer op een religieuze vloek die versmolten is met een profane. —» godverdekut.
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godverderrie
Bastaardvloek en uitroep van afkeer, lichte walging enz., waarvan het tweede element
een verzachtende vervorming is van verdomme. Toch is deze vloek zwaarder dan de
varianten met gad-.
godver (de) shit
Bastaardvloek en uitroep van woede, frustratie enz., waarbij de religieuze vloek
godverdomme samengesmolten is met het profane shit, dat bovendien eufemistisch is
doordat het aan een vreemde taal werd ontleend. Anders gezegd: een sacrale en
profane vloek vormen samen een nieuwe. Vgl. godverdekut. Als versterkte vorm komt
deze vloek voor in godverdegodverdeshit en in godverdeshitshitshit. De uitroep is dan
wel het gevolg van een plotselinge of heftige aandoening, gezien de overmaat van de
bijna oeverloze herhaling.
godverdeure
Bastaardvloek die een verbastering is van godverdomme en godverdorie. Als uitroep
wordt de term gebruikt om woede, frustratie, irritatie enz. uit te drukken. Natuurlijk
is het een regionale variant, die voorkomt in gebieden waar de achtermondvocalen
ontronden. Dat is in elk geval aan de orde in vele Zuid-Nederlandse dialecten. —»
goddor(i)e.
godverdijme —> godverdamme.
godverdikke(me)
Bastaardvloek die een verbastering bevat van godverdomme. Verdikkeme is een cosmetische klanksubstitutie. De term wordt thans vooral gebruikt als uitroep van
boosheid, schrik, verbazing of verontwaardiging bij het zien of vernemen van iets
ergerlijks, ontzettends, verbijsterends, ongehoords.
godverdikkelingen
Aan de bastaardvloek godverdikke c.q. godverdimme werd en wordt in Vlaanderen het
achtervoegsel -linge toegevoegd zonder dat er een betekenisverandering optreedt. De
gevoelswaarde is identiek aan die van godverdikke(me).
godverdikkie —» godverdekke.
godverdimme —> godverdamme.
godverdimmelingen —>• godverdikkelingen.

340

GODVERDO J GOD ( V E R ) D O E M ( E ) MIJ

godverdo
Deze ingehouden, verkorte vorm van godverdomme werd opgegeven door een zegsman uit Jutphaas. Woede, irritatie enz. zijn de emoties die erdoor uitgedrukt worden.
God (ver)doem(e) mij, godverdomme
De oorspronkelijke betekenis van deze eed is 'God moge of God moet mij verdoemen
(als ik de waarheid niet spreek)'. Het betreft dus een zelfverwensing. Vele voorbeelden
van zelfverwensingen zijn ons overgeleverd uit de Middelnederlandse periode, bijvoorbeeld God, hi moete mi verdomen. Tegenwoordig is de woordgroep altijd samengetrokken tot godverdomme (1874), goddomme, goddome. In Zuid-Nederland ook god
za 't verdomme en gadome.
Sanders schetst in NRC/H. van 22 december 1997 dat het nog niet zolang bekend is dat
godverdomme van oorsprong een zelfverwensing is. Een en ander blijkt het gevolg van
een moraaltheologische discussie die aan het begin van deze eeuw in Nederland en
Vlaanderen is gevoerd, met als belangrijkste deelnemers monseigneur GJ. Waffelaert
en professor O.E. Dignant in België, en pater J. Aertnys in Nederland. Inzet van de
discussie was de vraag of godverdomme nu godslasterlijk was of niet. En zo nee, wat
het dan wel was. Als je met godverdomme God verdoemde, de verdoemenis wenste
aan God, dan was het voor de christen een doodzonde. De commissie wist gelukkig
aan te tonen dat het geen godslastering was, maar een verwensing en dus geen
doodzonde. Aldus Sanders. Voor de Bond tegen het vloeken is dit de meest beruchte
vloek in ons taalgebied. Vaak spreekt men daar van het gvd-woord. In NRC/H. van 19
september 1998 vertelt J. Tjaardstra uit Apeldoorn over dat gvd-woord de volgende
anekdote, die zich afspeelde in de jaren vijftig in Belgisch-Kongo: "Op de scheepswerf
Chanic in de hoofdstad Leopoldstad (nu Kinshasa) was een conflict ontstaan tussen
de Vlaamse werknemers en de (francofone) leiding. De Kongolese arbeiders betuigden hun sympathie met de Vlamingen met de woorden 'Nous autres Congolais, nous
sommes pour les Kottferdommes!"'
Het element verdomme is een eufemistische verzachting van de vorm verdoeme, die
een samentrekking is van verdoeme (de conjunctief) en mij (de vierde naamval van
ik) of een verkorting van godverdomme.
Na de Middeleeuwen is de formule niet of nauwelijks opgetekend. In de spreektaal is
zij, wat wij noemen, hoogproductief. Het is dé krachtterm om hevige emoties uit te
drukken, d.w.z. schrik, woede, verontwaardiging, ontgoocheling, frustratie, radeloosheid, verdriet of verbazing.
Als ingehouden vloek c.q. uitroep komt in ons enquêtemateriaal ook godverdo voor.
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Talloos zijn de verbasteringen van het werkwoord. Ik noem zonder uitputtend te
willen zijn: godverdijme (misschien uit God vermaledije mij) en godverdikkeme. In het
zuiden van ons taalgebied komen ook godverdeime, godverdemme, godverdekke, godverdoke en godvernonde voor. De laatste vorm is waarschijnlijk samengegroeid uit
godverdomme en het Franse nom de dieu. In Vlaanderen gebruikt men meestal alleen
nonde. Andere verbasteringen van het werkwoord dat met God gecombineerd voorkomt, zijn: goddamme, goddeure, goddore, godverdeure, godverdore, goddorie, goddosie,
god(ver)doorje, god(ver)doosje, godore, godorie, godoorje. Al deze vormen zijn mogelijk
terug te voeren op God verdore u 'dat God u moge verdwazen'. Verminkingen hiervan
treffen wij in getsiederrie en getsiedorie, getverderrie, gadverdarre, gadverdarrie, gadverderrie. Andere verbasteringen uit het hedendaagse materiaal die niet in de woordenboeken voorkomen, zijn: godverdamme, godverdee, godverderrie, god(ver)dikke, godverdikkeme, godverdikkie, godverdimme, godverdokke, godverdenonde. De Baere (1940:
159) kent ook nog godverkromme, godverstomme, godverslomme, godverblomme.
Niet alleen talrijk zijn de verbasteringen van de werkwoordelijke constituent, ook het
deel dat daaraan voorafgaat, komt in ons materiaal vaak misvormd voor. Daarbij
wordt ook vaak slechts het voorvoegsel of een deel van het werkwoord gebruikt:
gaddamme, gadver, gadverdamme, god(ver)deme, gadverdemme, gadverdikkie, gadverdomme, gedomme, gat voor gimme, getver, getverdamme, getverdemme, getverdikkie,
getverdomme.
De laffe smaak van de verbastering van God proeven wij verder in: metverderrie,
motver, motverdikkeme, motverdomme, motverdorie, potdikkeme, potdomme, potdorie,
potdosie, potdulle, potjandoosjes, potjandorie, potjandosie, potjandriedikkie, potjandriedubbeltjes, potsamme, pottedorrie, potver, potverblommekes, potverbriïlepap, potverd.,
potverdekke, potverkoffie, potverdepotver(depotver), potverdikke, potverdikkeme, potverdikkie, potverdimme, potverdomd, potverdomme, potverdonderdag, potverdorie, potverdrie, potverdriedubbeltjes, potverdubbeltjes, potverdulle, potverdulleme, potverdumme, potvergeme, potverjandorie, potverjandriedubbeltjes, potverju, potverjume, potvermille, potvernonde, potverpielekes, potverpiemeltjes, potversnitjekus, potvervandriedubbeltjes, potvervierdubbeltjes, snotdomme, snotdorie, snotdosie, snotjandoppie, snotsie,
snotter, snotters, snottomme, snotver, snotverdee, snotverderrie, snotverdikke, snotverdikkeme, snotverdikkie, snotverdimme, snotverdomme, snotverdoppie, snotverdorie,
snotverdrie, snotverdubbe, snotverdulleme, snotvergeme, snotverpielekes, snotversnaatje,
snotversnooie, snotversnuppie. Uit Merijntje Gijzen van A.M. de Jong noteerde ik ook
nog snotverpennekes. En een correspondent uit Lexmond kent snot zal me pissen.
In het enquêtemateriaal is de elliptische vorm godver hoogfrequent. In het wnt is hij
niet vermeld. Diezelfde variant wordt, al dan niet misvormd of verkort, op bonte wijze
versterkt: ammedegodver, gadverdegadver, getverdegetver, gloeiende godver, gloeiende
godverdomme, god gloeiende godver, god gloeiende godverdomme, god god verd., god-
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verhemelote godverdomme, god zal je vergodverdomme, godgodgodverdomme, godgodverdegodgloeiendegodverdomme, godverdegodver, godverdegodver...domme, godverdegodverdeshit, godverdegodverdomme, godverdekutkutkut, godvermieljaardeju, godverdemieljaarde, godverdenonde, godverdenondejudejudejudeju, godverdeshitshitshit, godverdommegodverdomme, godverdommegodverdommejezusgatver, godverdomme, godverfuck, godvergloeiendegodverdomme, godvergodver (godver), godvergodververdomme,
godverhemelstegodverdomme, godverjeetje, godverju, godverkankertyfusteringzooi, godverkut, godvermiekendeju, godvermieleju, godvermieljaar, godvernon, godvernonde,
godvernondeju, godvernondemieljaar, godvernondemieljaardeju, godvervlamsteju.
Het element verdomme kan versterkt worden door god en/of door de bepaling
gloeiende, die de heftigheid van de emotie en/of de taboedoorbreking extra kracht bij
moeten zetten. In ons materiaal vonden wij versterkingen van het type god gloeiende
godverdomme. En ook een superversterker als godgodverdegodgloeiendegodverdomme
konden wij noteren. Van deze vloek is ook een werkwoord gemaakt, met het voorvoegsel ver-, dat in zware verwensingen gebruikt wordt, type god zal je vergodverdomme! Ook versterkingen als godgodgodverdomme, godverdegodverdomme, godverdommegodverdomme, godverdommegodverdommejezusgatver, gotverhemelstegodverdomme en de blasfemische mars godverdommejezuschristuskanker-tyfusteringzooi verzamelden wij uit het actuele taalgebruik. Een enkele maal werd de woordgroep gekruiste
godverdomme opgegeven. Gekruiste versterkt de vloek. Of wij van het werkwoord
kruisen of kruisigen uit moeten gaan, is niet met zekerheid uit te maken. In het
enquêtemateriaal komt ook voor gevlamde godverdomme. Ik vermoed dat gevlamd en
gloeiend de vurigheid en hartstochtelijkheid van de vloek willen uitdrukken.
Humoristisch bedoeld lijken de klanknabootsende substitutievloeken godza/mestompen, god verbiedt het vloeken en godnakende blote kont. Als vervloeking komt ook voor
krijg de godgloeiende godverdomme! De betekenis is 'ik ben ziedend op je, barst maar,
donder op'. Volgens Sanders wordt de vloek uitgebreid tot krijg de godgloeiende
godverdomme en een kromme! (de Volkskrant 19 december 1997). Een correspondent
uit Kaatsheuvel maakt mij attent op de vloek loop naar de godverdomme!, met als
antwoord ik ben juist geweest en jij moest komme! Ook zegslieden uit Sittard en Rijswijk
kennen deze vloek. Een versterking van godverdomme is het volgende rijm: godverdomme// kut met komkommer,// kut met sla,// vreten maar!
Hoe het vloeklexicon er in verbasterde vorm bij een afzonderlijke auteur uit kan zien,
wordt duidelijk als men alleen al kijkt naar de verbasteringen van God in vloeken die
A.M. de Jong zijn personages in de mond legt in de vier eerste delen van Merijntje
Gijzen en in De martelgang van Kromme hindert. Naast godvernondeju engod(ver)domme komen de volgende verbasteringen met god- voor: gadamme; gaddeke(n); gaddikke;
gaddomme(n); gadnondedoeme; gadnondeju; gadsakke(r); gadsamme(n)emele;
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gadsammen; gadver; gadverdekke(n); gadverdikke; gadverdommen; gadvergeme; gadverju; gadvernondeju; gadverpielekes; gadvers; gadverse(n). —» godver.
godverdoemmieljaar
Bastaardvloek die bestaat uit een vervorming van godverdomme en een verkorting van
het Franse milliard de dieux! Woede en andere frustraties worden erdoor uitgedrukt.
Beperkt tot het zuiden van het taalgebied.
godverdok(k)e —» godverdekke.
godverdomd
Zware vloek die, als uitroep gebruikt, een soort oerknal is die een maximum aan woede
uitdrukt. We herkennen de elementen God en verdomd-, afgeleid van verdommen.
godverdomme —» God (ver)doeme mij.
godverdommejezusgatver
Drievoudig versterkte bastaardvloek die bestaat uit de verzachte vorm godverdomme,
de vloek Jezus en een eufemistische, verkorte vorm van godverdomme als derde
element. Deze vloek is door het eerst element te herhalen extra versterkt in godverdommegodverdommejezusgatver. Als uitroep dient de term thans vooral om extreme
opwinding enz. uit te drukken.
godverdommelingen
Bastaardvloek waarvan het tweede element verdommelingen niets anders is dan de
vloek verdomme waaraan het achtervoegsel -lingen is toegevoegd, zonder dat er
betekenisverandering optreedt. De term drukt opperste woede en frustratie uit en
doet dienst als uitroep en vloek. Beperkt tot het zuiden van het taalgebied.
godverdommenis
Bastaardvloek van godverdomme dat tot een zelfstandig naamwoord vervormd is. In
het hedendaags materiaal vond ik gloeiende godverdommenis, dat heftige, alles verzengende woede en frustratie uitdrukt.
godverdoorje —» godverdor(i)e.
god(ver)doosje
Bastaardvloek die ontstaan is door klanksubstitutie uit godverdomme. Mogelijk moeten wij uitgaan van God verdore u 'moge God u verdwazen'. Als uitroep dient de term
vooral om enigszins gecamoufleerd schrik, verbazing, verontwaardiging enz. uit te
drukken. Het nonsensicale doosje, een variant van -dosie, beoogt de vloek zijn ruwheid
te ontnemen, maar slaagt daarin slechts ten dele. Natuurlijk hoeft men in doosje geen
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onzinwoord te zien. De gedachte aan het zelfstandig naamwoord heeft wel tot gevolg
dat de vloek veel van zijn opgewondenheid verliest. Het is overigens ook niet uitgesloten dat doosje hier de (bij)betekenis 'kutje' heeft.
godverdor(i)e
Bastaardvloek en uitroep die ontstaan is door klanksubstitutie uit godverdomme. Ook
de verkorte vorm goddoorje komt voor. Mogelijk moeten wij uitgaan van God verdore
u 'moge God u verdwazen'. Als uitroep dient de term thans vooral om woede, schrik,
verbazing, verontwaardiging enz. bij het zien of vernemen van iets ergerlijks, ontzettends, verbijsterends, ongehoords, frustrerends enz. uit te drukken. —» potverdorie,
snotverdorie.
godver(drie)dubbeltnentraktement
Eufemistische substituut voor godverdomme. Als wij de bastaardvloek in woorden
ontrafelen, dan doemt het volgende beeld op: God, ver(drie)dubbel mijn traktement.
Ondanks het schertsende karakter verraadt de term dat er sprake is van woede en
andere frustratie. Zeker ook door de expressiviteit van de donkere klinkers, de zware
consonantcombinaties, de ploffers en de Irl. Vgl. Van Eijk (1978:105) en Mullebrouck
(1984).
godverfuck
Bastaardvloek waarbij de religieuze vloek godverdomme samengesmolten is met het
profane fuck. Als uitroep dient de term vooral om schrik, verbazing, verontwaardiging
bij het zien of vernemen van iets ergerlijks, ontzettends, verbijsterends, ongehoords,
frustrerends enz. uit te drukken. Fuck geeft aan het geheel de nodige nadruk en
choqueert. Vergelijkbaar met deze vloek zijn godverdekut en godverdeshit.
God vergeef me
Deze oorspronkelijke eedformule is tot vloekformule geworden. Met de verzachtende
varianten gadvergeefme, gadvergemme, godvergeme, godvergeve, vergeme en vergemie,
is zij natuurlijk te herleiden tot God vergeve mij. Als vrome wens werd God vergeve mij
ter verontschuldiging gebruikt. Tegenwoordig zien wij de verbinding vooral als
uitroep van verbazing, ergernis, verontwaardiging. In gadvergeefme is het eerste lid
een verzachte vorm van God, evenals in gadvergemme. De constituenten -vergem(m)e
zijn een assimilatie van vergeve mij. Hetzelfde geldt voor vergemie, dat door de lichtvoetige klankkleur van de Hel aan mildheid wint. De uitroep is door toevoeging van
het suffix -se ook tot bijvoeglijk naamwoord geworden, zoals wij kunnen zien in bijvoorbeeld de verbinding grote godvergemese klootzak. —» potvergeme, snotvergeme.
godvergimme
Deze bastaardvloek komt voor in Nederlands-Limburg en doet daar dienst als uitroep
van verontwaardiging en boosheid. Voor het overige zie men God vergeef me.
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godverhemelote, godverhemelste
Substitutievloek die bestaat uit het element God en het nonsensicale element verhemelote ofwel verhemelste. Misschien mogen wij verhemelste ook opvatten als een
vervorming van vergeef me. Als uitroep dient de term vooral om woede, schrik,
verbazing, verontwaardiging bij het zien of vernemen van iets ergerlijks, ontzettends,
verbijsterends, ongehoords, frustrerends enz. uit te drukken. In mijn enquêtemateriaal noteerde ik god verhemelste godverdomme.
godverhemelste —>• godverhemelote.
godverhemelstegodverdomme
Zware bastaardvloek die bestaat uit de verkorte vloek godverdomme, de substitutievloek hemelste (een nonsensicaal woord) en de verbasterde vloek godverdomme. Zie
overigens ook godverhemelste onder het trefwoord godverhemelote. Als uitroep dient
de term vooral om heftige haat en woede uit te drukken.
godver hier en daar
Bastaardvloek en uitroep van woede en andere frustraties. Hier en daar doet dienst
als substituut voor de zware vloek godverdomme.
godverjeetje
Bastaardvloek waarbij de vloeken godverdomme en Jezus in verkorte c.q. verminkte
vorm zijn samengevoegd. Deze vloek wordt door het element -jeetje enigszins van zijn
rauwe staccato ontdaan, maar behoudt schizofrene trekjes: godver illustreert woede,
jeetje mitigeert die.
godverju
Bastaardvloek die een contaminatie is van godverdomme en nondeju. Als uitroep dient
de term vooral om razende woede, schrik, verbazing aan het licht te brengen. Beperkt
tot het zuiden van het taalgebied.
godverkankertyfusteringzooi
Bastaardvloek, gebaseerd is op godverdomme, en die op extreme wijze versterkt wordt
door de ziektes kanker, tyfus en tering. De vloeker die blinde, bijna extatische woede
of haat met deze term hanteerbaar maakt, is in de ogen van de moralist laakbaar en/of
mismaakt. Ik kan niet ontkennen dat geen ander vloekprojectiel zo beukt op het
trommelvlies van de omstanders.
godverkromme
Bastaardvloek die gebaseerd is op godverdomme. De verbastering van verdomme tot
verkromme ontdoet de vloek weliswaar enigszins van zijn felheid, maar doet hem ook
raken aan de slapstick. Als uitroep ridiculiseert de term woede, frustratie enz.
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godverkut —> godver(de)kut.
godverkutjebef
Vloek die is opgebouwd met een verkorting van godverdomme en het scheldwoord
kutjebef Dit laatste kan een tautologische samenstelling zijn. Immers, bef kan ook
'vrouwelijk geslachtsorgaan' betekenen. Het is ook verleidelijk om in kutjebef eenzelfde constructie te zien als in een broertje dood (aan iemand hebben), m.a.w. van gebeft
kutje. Anderen, zoals ikzelf, veronderstellen een imperatieve vervloeking van het type
godver, bef een kutje. De emotionele betekenis van godverkutjebef duidt op woede en
minachting. —» kut.
godvermiekendeju
Bastaardvloek die bestaat uit een verkorte vorm van godverdomme, uit het substituut
miekende, dat een substituut kan zijn van mikkend, en uit de verkorte vloek nondeju.
Als uitroep en interjectie dient de term vooral om felle haat en blinde woede enz. uit
te drukken. Beperkt tot het zuiden van het taalgebied. —> miekende.
godvermieleju, godvermieljaar(de) (ju)
Bastaardvloek die bestaat uit een samensmelting van de verkorte vloek godverdomme,
mieljaardeju en mieleju. Zeer zware vloek die laat zien hoe driftig de gebruiker ervan
is over iets dat hem irriteert of dwarsboomt. Beperkt tot het zuiden van het taalgebied.
godvermieljaar(de)Qu) —> godver, godvermieleju.
godvermieljaardenondeju
Bastaardvloek die bestaat uit een samensmelting van de verkorte vloek godverdomme
en de vervorming van milliard en nom de Dieu. Woede, ontzetting en andere frustraties worden erdoor uitgedrukt. Beperkt tot het zuiden van het taalgebied.
godvermieljaardenondedjol
Verbasterde stapelvloek bestaande uit godver, milliard en een vervorming van het
Franse nom de Dieu. Hoewel de vloek een deel van zijn taboekarakter verloren heeft,
blijft de emotie bestaan. Woede, ergernis en andere frustratie worden erdoor uitgedrukt. Alleen aangetroffen in het Antwerpse Mortsel.
godvermieljaardenondekloten
Bastaardvloek die bestaat uit de samensmelting van de verkorte vloek godverdomme
en een vervorming van het Franse milliard en nom de Dieu. Kloten is een substituut
voor dieu en wordt als expressiever ervaren om de vloek te versterken. Als je de vloek
uitspreekt is het alsof een meteoor uit elkaar spat. Blinde woede, haat en andere
emotionele verkrampingen worden erdoor uitgedrukt. De vloek blijft beperkt tot het

347

GODVERMIELJAARDEVLAMMESTEDJU | GODVERNONDEMIELJAARDEJU

zuiden van het taalgebied. Voor vloeken die eveneens uit een sacraal en profaan deel
zijn gevormd —> godverdefuck, godverdekut, godvernondezeik.
godvermieljaardevlammestedju
Bastaardvloek die bestaat uit een verkorting van godverdomme en een verbastering en
tegelijkertijd een versterking van het Franse telwoord milliard nom de dieux. De
overtreffende trap van vlammend doet dienst als substituut van nom en maakt door
zijn medeklinkercombinatie de vloek als geheel expressiever. Woede, blinde haat,
verontwaardiging enz. spatten af van deze term, die beperkt blijft tot het zuiden van
het taalgebied.
godvermietekes
Bastaardvloek waarvan het eerste element een verbastering is van God. Het tweede
kan de vooral in het zuiden van ons taalgebied veelvuldig voorkomende meisjesnaam
Miet (uit Maria) bevatten, die dan als substituent van God fungeert. Waarschijnlijker
lijkt het in vermietekes een nonsensicale substitutie te zien voor verdomme —» Gerrit,
Jan1, Joos.
god-vermoordt-de-duivel
Eufemistische vloek die in feite dezelfde betekenis heeft als godverdomme, mits in
woede uitgesproken. Volgens Mullebrouck (1984) bekend in Vlaanderen.
godvernon(de)
Bastaardvloek waarbij twee verkorte vloeken, godverdomme en nondeju, zijn samengesmolten. Als variant komt godvernong voor. Als uitroep dient de term vooral om
sterke en plotselinge opwellingen van woede, opwinding enz. aan de oppervlakte te
brengen. Beperkt tot het zuiden van het taalgebied. De vloek wordt vaak enkel- of
meervoudig versterkt, zoals in godvernondeju, godvernondemiljaar, godvernondemieljaardeju. —» godver.
godvernondeju —» godvernon(de).
godvernondeklote
Stapelvloek die grote verontwaardiging en woede uitdrukt. De opbouwelementen zijn
godver en een substituut van het Franse nom de dieu. Slechts eenmaal aangetroffen in
het materiaal en wel voor Turnhout. Voor meer voorbeelden van een vloek die bestaat
uit sacrale en profane elementen —» godnondekut, mieljaardenondeklootjes, shitverdorie.
godvernondemieljaar —» godvernon(de).
godvernondemieljaardeju —> godvernon(de).
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godvernondezeik
Bastaardvloek die bestaat uit een verkorting van godverdomme en een vervorming van
de Franse vloek nom de dieu. Woede, wrevel en andere frustratie zijn de emoties die
hij uitdrukt. Beperkt tot het zuiden van het taalgebied. De combinatie van religieuze
vloeken met profane komt steeds vaker voor; vooral in Vlaanderen. Zie verder
godnondekut.
godverselderju
Versterkte bastaardvloek die bestaat uit een verkorting van godverdomme en een
verbastering vanhet Franse sacré nom de Dieu. De vloek werd tot uitroep van verontwaardiging, ongeloof, boosheid en andere frustraties. Komt vooral in NederlandsLimburg voor.
godver shit —» godver(de)shit.
godverslomme
Bastaardvloek, waarvan het tweede element een verbastering is van verdomme. De
vloek drukt frustratie en irritatie uit, maar ook afschuw en afkeer. Slechts sporadisch
in het materiaal aangetroffen.
godverstomme
Bastaardvloek, waarvan het tweede element een verbastering is van verdomme. De
vloek omzeilt het taboe, maar drukt desondanks frustratie, irritatie; afschuw en afkeer
uit. Slechts een enkele keer aangetroffen.
God vertroost' me, mij
In gemeenzame of ruwe taal zijn bekrachtigingen bij ede van het voorafgaande of
volgende niet meer dan uitroepen van verbazing, ergernis enz. Zo ook hier. Niets van
de oorspronkelijke betekenis van vertroosten, 'bemoedigen, opbeuren in gevallen van
geestelijke nood' is overgebleven.
godververdomme
Bastaardvloek waarbij het eerste element een verkorting is van godverdomme en het
tweede element eveneens. Deze vloek is ook versterkt aangetroffen in godvergodververdomme. Als uitroep dient de term vooral om woede, schrik, verbazing enz. uit te
drukken. Beperkt tot het zuiden van het taalgebied.
godvervlamsteju, godvlammendeju
Bastaardvloek bestaande uit de verkorte, verbasterde vorm godverdomme, de substituutvloek vlamste (mogelijk een vervorming van vlammende) en een verkorting van
de bastaardvloek nondeju. Als uitroep dient de term vooral om gevoelens van diepe
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afkeer, en sterke en plotselinge opwellingen van woede te kanaliseren. Beperkt tot het
zuiden van het taalgebied.
godvlammendeju —> godvervlamsteju.
godvoordomme
De Nederlandse rapgroep Osdorp Posse heeft op zijn repertoire een lied dat getiteld
is: Godvoordomme. Daarin komt zesmaal de regel Godvoordomme, God is voor domme
voor. Wij zien in het aaneengeschreven godvoordomme een verzachtende verbastering
van godverdomme. Daarnaast is het ook een woordspeling: God is voor de dommen.
God weet
Oorspronkelijk een formule ter bevestiging dat men de waarheid spreekt. Thans
fungeert de woordgroep als een uitroep van ongewisheid, frustratie en irritatie.
God wouds
Wouds is een vorm van het werkwoord wouden '(iets) regelen, besturen, beschikken
over (iets)'. Dat werkwoord regeert meestal een tweede naamval en is sinds lang
verouderd, behalve in Vlaams-België, waar god wouds nog wordt aangetroffen. De
verbinding is ontstaan uit God woude des en wordt ook wel geschreven als godwouds
'God bestiere het!, God doe het lukken!, aan Gods hoede zij het overgelaten'. Ook is
overgeleverd dat God moest wouden. Oorspronkelijk werd de formule gebruikt bij het
begin van een belangrijke of plechtige handeling of in de aanhef van stukken met de
bedoeling onheil te bezweren en Gods zegen in te roepen over hetgeen zou volgen.
Die oorspronkelijke betekenis kon zich in later tijd ontwikkelen tot een uitroep van
verontwaardiging over iets ergerlijks: 'o schande, erg genoeg'. Soms is het niet meer
dan een halve vloek 'waarlijk!, waarachtig!' Reeds vroeg schijnt God wouds te zijn
opgevat als God woude (wilde) het, denkelijk door verwarring met een uitdrukking als
het Middelnederlandse alst God woude 'zoals God het wilde, beschikt heeft, door of
volgens Gods bestuur'. In de 16de en 17de eeuw heeft de verbinding ook dienst gedaan
als uitroep van verontwaardiging over iets ergerlijks, net zoals God betere het. Aldus
het wnt.
godzaljeblakere
Deze tot vloek en uitroep gedevalueerde bede drukt woede, verontwaardiging en
irritatie uit. Hij bestaat uit de elementen God zal je blakeren 'moge God je zengen als
je niet...' In de dichtbundel Over de leuning en langs de kaai [1934] van Willem van
Iependaal, staat het vers Fire up: "Pats! ... en nog een lap zout! ... sta vast!// Eeuwiggietgloeiend, wat stoot die kast.// Slaak je godver en slijs je vuur,// Maak het de slak
op roosters zuur!// Ruimen rakelen!... Nog een keer:// Godzajjeblakere - Atmosfeer!!"
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God zal me
Deze vrome heilswens verzwakte tot een uitroep van verbazing, verontwaardiging bij
het zien of vernemen van iets ontzettends, verbijsterends, ongehoords. Welke emotie
overigens precies bedoeld wordt, moet ook hier blijken uit de context, de situatie en
natuurlijk de intonatie. Als verzachtende bastaardvloeken zijn overgeleverd gadsamme (een verzachting van God en samentrekking van zal me) en gossamme (uit God en
zal me). Aan die verbastering kunnen werkwoorden toegevoegd worden. Meestal is
dat bewaren, maar niet uitsluitend. In het enquêtemateriaal vond ik ook godsamme
verdomme. Als verbastering van godsamme mag wellicht ook gelden gotsammekrakepitte, dat op eufemistische wijze verwondering, irritatie en frustratie uitdrukt. In
West-Brabant komt de elliptische zelfverwensing God zal me eeuwig godsgloeiend!
voor.
god zal me een schaap geven —» schaap.
god zal me jeuken
Oorspronkelijk is de vloek god zal mij jeuken (als ik niet...) een soort eedformule. De
godheid werd aangeroepen onmiddellijk te straffen, als men gelogen had. Natuurlijk
werd desondanks de bede tot meineed en tot vloek. Later werd hij een uitroep van
verontwaardiging. Jeuken betekent daar letterlijk 'met jeuk overladen, treffen'. In
geval van boosheid wenst men zijn vijanden uit minachting alle kwalen van de wereld
toe. —» arm, jeuk.
godzalmekraken, gossammekrake
Oorspronkelijk luidt de formule god zal mij kraken, als ik ... niet doe. God werd vaak
aangeroepen als getuige dat men de waarheid sprak. Was dat niet het geval, dan mocht
God de zweerder straffen. De eedformule werd ten gevolge van meineed tot vloek.
Later werd hij tot uitroep van verontwaardiging, woede, minachting, ongeloof,
verbijstering enz. —> kraken.
godzalmekreukelen
Oorspronkelijk is de vloekgod moet mij kreukelen (als ik niet...) een soort eedformule.
De godheid werd aangeroepen onmiddellijk te straffen, als men gelogen had. Natuurlijk werd de formule ijdel gebruikt en ook als meineed en dus werd hij tot vloek. Thans
doet de term vooral dienst als uitroep van verontwaardiging en is hij een substituutvloek van godverdomme; hij drukt woede, minachting, verbijstering, verontwaardiging enz. uit.
God zal mij liefhebben
Deze vrome heilwens verzwakte tot een uitroep van verbazing, verontwaardiging bij
het zien of vernemen van iets ontzettends, verbijsterends, ongehoords. Welke emotie
overigens precies bedoeld wordt, moet hier blijken uit de context, de situatie en
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natuurlijk de intonatie. Sommigen vermoeden dat deze vloek samen met godverdomme de 'stevigste' vloek is uit onze taal.
godzalmestompen
Oorspronkelijk is de zelfverwensing godzalmestompen een soort eedformule. Gevraagd wordt om degene die de formule uitspreekt een of meer stompen te geven als
hij de waarheid niet spreekt. De formule wordt meinedig gebruikt en wordt vervolgens
tot zelfvervloeking en tot uitroep van verwondering, irritatie enz. Een van de redacteuren van het wnt kent voor het hedendaags Nederlands God zal mij de brug over
stompen. —> stompen.
godzalmetroffelen
Is 't verdomd?! Godzammetroffele, wat een bofkont! lezen wij in Kluivenduikers Doedeldans [1937] van Rotterdammer Willem van lependaal. God zal mij troffelen (als ik niet
...). Het betreft hier een oorspronkelijke plechtige formule. De godheid wordt aangeroepen op staande voet te straffen, als men gelogen heeft. Meineed en ijdel gebruik
ervan leidden ertoe dat hij als vloek en uitroep gebruikt werd. Het werkwoord troffelen
is een nevenvorm van troevelen 'klappen of slaag geven, afrossen'. De zelfverwensing
is gedevalueerd tot een soort substituutvloek voor godverdomme. In ons citaat drukt
de vloek ongeloof, minachting, verbazing e.d. uit.
godzalmetruttebollen
De woorden God zal me ... werden gebruikt in eed- en bezweringsformules. De
godheid werd aangeroepen om onmiddellijk te straffen, als men gelogen had. Meineed en ijdel gebruik ervan leidden ertoe dat hij als vloek en uitroep gebruikt werd. In
combinatie met het werkwoord truttebollen, dat letterlijk betekent 'zich als een trut
gedragen', wordt verontwaardiging, ontzetting e.d. uitgedrukt.
godzalmevernachelen
Oorspronkelijk is de vloek god moet mij vernachelen (als ik niet...) een soort bezweringsformule of bede. Bij ijdel gebruik en in geval van meineed werd hij tot vloek en
uitroep. Vernachelen, vernaggelen en vernoggelen betekenen 'iemand een loer draaien'.
Deze verwensing is gedevalueerd tot een soort substitutievloek van godverdomme en
drukt woede, verbijstering, verontwaardiging enz. uit. —> vernachelen.
godzalmeverpuisten
Oorspronkelijk is God zal me verpuisten (als ik niet...) een soort formule ter verzekering van de waarheid. De godheid wordt aangeroepen op staande voet te straffen, als
men gelogen heeft. Meineed en ijdel gebruik zorgen er vervolgens voor dat hij tot
vloek en uitroep van verontwaardiging werd. Het werkwoord verpuisten betekent 'tot
puist worden, maken'. De zelfverwensing is gedevalueerd tot een soort substituutvloek van godverdomme en drukt woede, minachting en andere frustratie uit.
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godzalmijn
Elliptische zelfverwensing die tot bastaardvloek geworden is. —> godsamme, God zal
me.
God (zal me) zegenen
Deze heilwens is zeer bekend. Meestal met een persoon, soms met een zaak als
voorwerp. Ook als vaste zegenwens bij het drinken vroeger veel gebruikt, en dan in
de betekenis 'gezondheid!, prosit!' Niet alleen als zegenwens, maar ook bij het
(onheilspellende) niezen. In een dergelijk verband met de betekenis 'wel bekome het
u'. Wij kennen de verbinding ook nog als een verzwakte welkomstgroet. Zo althans
wordt zij gebruikt in Een schoon Liedekens Boeck uit Antwerpen [1544] en door
Bredero: "Goeden avent, vrienden, en God zeghen jou ghelach ('jullie feestmaal')."
Maar verreweg het vaakst doet ze dienst als uitroep van verbazing, ergernis, verwondering enz. De functie is dezelfde als die van God beware me, maar in ruimer gebruik.
Het heeft een equivalent in het Engelse (God) bless me! In het hedendaags materiaal
komt een enkele maal god zal me zegenen voor.
godzegamaai
Mogelijk is dit een verbastering van de oorspronkelijke bede God zegene mij! Men kan
de bede ook anders ontleden en uitgaan van god-zeg-amaai. In dat geval wordt de
godheid aangeroepen om schrik, pijn, verdriet enz. uit te drukken. Amaai is dan een
uitspraakvariant van ai mij. Thans drukt zij verontwaardiging, ongeloof, ongeduld
e.d. uit. —> God amy.
godzjumenes
Bastaardvloek ontstaan uit God en jeminee. Wellicht is zjumenes ook op te vatten als
een verbastering van het Franse Dieu. De vloek fungeert als een uitdrukking van
verbazing.
goe
Regionale variant van God.
goed
Voor de vloek mijn goeie God (nog aan toe), die irritatie, verwondering, teleurstelling,
verontwaardiging e.d. uitdrukt, zie men onder God. Voor goeie genade, grut en
hemel(tje) zie men die trefwoorden.
goedheid
In uitroepen als grote/hemelse goedheid dient goedheid eigenlijk ter vervanging van
Gods naam. De betekenis ervan is 'mijn God!'. Zie genadigheid en vergelijk grote
genade!; lieve deugd! In de hedendaagse woordenboeken lijkt het erop, dat deze
exclamaties niet vóór de 19de eeuw voorkomen. Momenteel is het karakter van de
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uitroep zoals bij de volgende voorbeelden is aangegeven: (1) "O grote goedheid, dat
mag toch niet!" 'uitroep van schrik'; (2) Rutger liep rood aan. "Grote goedheid,"
begon hij. "Waar zit je nou weer met je gedachten?" 'uitroep van irritatie'; (3) "Grote
goedheid, wat ziet u eruit", begroette hij de de gewonde. "Nog niet genoeg van het
vliegen?" 'uitroep van ontsteltenis, verbijstering'; (4) "Hemelse goedheid", zei Oscar,
"Kees, wat is er met jou gebeurd!" en hij wierp een blik op diens corpulente voorkomen, 'uitroep van verbazing'. —> tijd, troost.
goedomme —> goddomme.
goedig
Bij Bredero komen wij de tot uitroep geworden verbinding Goedige Goden! tegen. De
betekenis is die van grote/goeie genade! Een uitroep van verbazing, verwondering enz.
Na de 17de eeuw niet meer aangetroffen.
goeienmorgen patatafruut
Gewestelijke substitutievloek van godverdomme. Genoemd door Mullebrouck (1984)
voor Vlaanderen. Afhankelijk van de intonatie en het volume drukt de vloek ongeloof,
verbijstering, maar ook verrassing en bewondering uit. —> patat.
goer
Komt voor in de verbinding bij goer. Het is een verdere verbastering van bi go en drukt
op milde wijze ongeloof en frustratie uit.
gofftemoppie, gossiemoppie
In de tweede bundel liedjes, wijsjes en prenten (z.j. ca. 1904) van J.H. Speenhoff staat
een liedje getiteld De mode. In een van de coupletten daarvan komt de bastaardvloek
gofftemoppie voor: "Als zoo'n modeheer wil zoenen// staat hij duizend angsten uit//
die geïnfecteerde lippen// zijn nadeelig voor de huid.// Zou z'n das misschien verschuiven// of z'n broek raakt uit de plooi// goffiemoppie, nee niet zoenen// want z'n
snor zit net zo mooi." De vloek is een substituut voor godverdomme en bestaat uit de
elementen go (d)veren moppie 'wijfje, koosnaam voor een vrouw'. Gossiemoppie drukt
met ritmische behendigheid afkeer uit.
goh -> go.
gokkerdikke, gokkerdokke
Bastaardvloek van godverdomme. Door de klanksubstitutie wordt de vloek afgezwakt.
Als uitroep drukt de term ongeloof, ingehouden woede en andere frustratie uit.
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gom, gomme, gommie
Verbastering van God. Komt vaak voor in combinatie met bij. Dus bijgomme(n). Deze
verbinding komt in elk geval voor bij de zeventiende-eeuwer S. van Rusting. Als
uitroep drukt de term ongeloof, verbazing enz. uit. Van Dale13 kent gom en gommie
als uitroep van verwondering of verbazing, met name bij kinderen.
gommenie, gommenikken, gommenikkes, gomm(i)es
Contaminatie van god en jemeni. De term drukt op zeer eufemistische wijze verlies
aan zelfcontrole over allerlei irritatie en frustratie uit. De variant gommies zou aan het
begin van deze eeuw vooral door vrouwen gebruikt zijn.
gommie —» gom.
gomminikke. —> dikke.
gompie
Substitutievloek voor God. Verbastering en verzachting van jemeni, dit laatste door
het -ie suffix. In ons enquêtemateriaal komt ook gompiedompie voor, een bastaardvloek en uitroep waaraan ieder taboe vreemd is. Misschien behoort dit woord tot het
vloeklexicon van kinderen. Feit is in elk geval dat er vroeger een televisieprogramma
was waarin een walvis, Gompie genaamd, telkens gompie zei. Enige tijd is gompie
(vandaar) populair geweest. Gompie trad op met een mens, 'vader man'. Een gevleugeld woord werd "Gompie, papa, mag ik een knuffeltje?"
goodness
De Engelse verbinding my goodness wordt in het Nederlands als uitroep van schrik,
ontsteltenis, verbazing, verbijstering enz. gebruikt. Door een Engels leenwoord te
gebruiken, matigt men het schmierende karakter van de inheemse vloek. Synoniem
zijn goeie genade, grote goedheid. —> goedheid.
gooi1, gooiken
Verbastering van God. Nauwelijks nog als vloek aangevoeld. Als interjectie drukt de
term ongeloof en ingehouden frustratie uit. Gooiken is een smadelijke verkleinvorm
voor God. Door de geuzen gebruikt in schimpende toepassing op de h. hostie in de
r-k. eredienst. Bij gooiken drukt irritatie uit als het fungeert als uitroep.
gooi2
De Grote van Dale (1992) kent de verwensingen ga je goddelijke driehoek! en ga je
goddelijke gooi! in de betekenis 'je doet je best maar, je gaat je gang maar'. De
emotionele betekenis duidt op minachting. Sanders en Tempelaars (1998) kennen
ook nog ga je goddelijke driegang!, een religieuze verwensing die gehoord werd te
Rotterdam.
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gooien
De letterlijke betekenis van gooien 'werpen' is afgezwakt in de Brabantse verwensing
gooi jezelf maar voor de trein! De emotionele waarde ervan duidt op minachting,
onverschilligheid e.d. De betekenis is nu zoveel als 'ik kots van je, je mag van mij subiet
oprotten'.
gooïken -> gooi1.
gordju
Bastaardvloek waarvan het eerste lid een verzachte vorm is van God en het tweede een
verkorte van nondeju. De vloek denigreert op karikaturale wijze boosheid, opwellingen van woede enz. Beperkt tot het zuiden van ons taalgebied.
gordssackerloot
Zeventiende-eeuwse variant van sakkerloot. Gord is een verbastering van god. Thans
in deze vorm verouderd. —» sakkerloot.
gorreju
Bastaardvloek waarvan het eerste lid gone een verbastering is van god. Het tweede is
een verkorting van nondeju. De intensiteit van de vloek blijft behouden dankzij de
klanksymbolische waarde van de dubbele /rr/. Toch is de vloek eufemistischer dan
godver ju. De emotionele betekenis is 'ik ben boos'. Regionaal is de vloek tot Nederlands-Limburg beperkt.
gorrekies
Bastaardvloek waarvan het eerste lid een verbastering is van God. Het tweede is
waarschijnlijk niet meer dan een nonsensicaal verzinsel. Deze variant zou vooral door
vrouwen gebruikt zijn aan het begin van deze eeuw, maar ik heb hiervoor geen
bewijzen gevonden. Als uitroep drukt de term verbazing en irritatie uit.
gorremenikkele
In het eerste deel van deze term zien wij een verbastering van God. De hele bastaardvloek heeft een buitengewoon mild karakter en drukt vooral verbazing, ongeloof e.d.
uit. Het geheel kan natuurlijk ook een verbastering zijn van godverdomme, dat tot
godverdikke werd en vervolgens tot godverdikkele. Vgl. Van Eijk (1978: 94).
gorretje —> gort1.
gorstwous
Verbastering van Godswouds. Varianten Gort wous, gort woufs. —> God wouds.
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gort, gord(t)
Bastaardvloek die een vervorming van God behelst. In de 19de eeuw komt de variant
mijn gorretje! voor, die natuurlijk een verbastering is van mijn God! Thans nog
gebruikt als uitroep van deernis of verbazing. Vaak is het, voorafgegaan door ach, ook
een uitroep voor allerlei soorten irritatie. —> sacrament.
gort2
In ons enquêtemateriaal komt de vileine verbastering gloeiende gloeiende gort met
stroop voor. Voorts worden enige verkruimelde vloeken opgegeven van het type gort
voor domme kippen, gort voor Dongen; gort voor de dommen, rijst voor de wijzen;
honderd zakken gort voor de nonnen. Inez van Eijk (1995: 65) geeft op de vraag Kees is
Chris thuis! als antwoord Hij is gort voor de domme kippen halen. Zij ziet in het eerste
deel hiervan een verbastering van Jezus Christus. Drs. Hein Seegers uit Oosterhout
(N-Br) meldde mij op 18 juni 1997 het volgende: "Met plezier las ik over de honderd
zakken gort die mijn vader tot ongenoegen van mijn moeder voor de nonnen
bestemde en waaraan hij steeds om zijn agrarische afkomst niet te verloochenen ju
perd toevoegde. Over dat ju maakte zij zich nooit druk." Het is duidelijk dat met dat
ju perd bedoeld wordt 'godverdomme, paard'. In al deze verbasteringen wordt
gespeeld met de betekenis van gort. Oorspronkelijk was het een verbastering van God
en vervolgens werd het opgevat als 'gepelde gerst', waardoor er afwisseling en contrast
mogelijk werd met rijst. Er kan geen twijfel bestaan aan het feit dat wij te maken
hebben met eufemiseringen van godverdomme. De emoties die de verbasteringen
uitdrukken zijn verbazing, ongeloof, lichte irritatie e.d. —» honderd, non, zak.
gort betert
Verbastering van God betert, god betere het. Volgens Van Dale is dit laatste thans een
uitroep van bitterheid.
gorter lijden
Verbastering van Gods lijden. Zeer zeldzaam en uitsluitend zeventiende-eeuws. —>
God.
gortling
Verdere verbastering van gort. Slechts incidenteel aangetroffen in de 17de eeuw en dan
meestal voorafgegaan door o. Zo bijvoorbeeld bij Bredero, waar wij in Griane de
uitdrukking o gortelingen tegenkomen. Ook bij gortling komt voor. —» gort1.
gos
Bastaardvloek die een vervorming van God behelst en thans alleen nog als tussenwerpsel en milde uitroep van verbazing gebruikt wordt. Als verkleiningsvormen
komen voor godsie en gossie. Hoppenbrouwers (1991) zegt van gossie dat het gebruik
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ervan bij jongeren lijkt af te nemen. Hoe dan ook, het is geen vloek die een permanente
staat van opwinding verraadt.
gosjepietje —» gossiepietje.
gosnondeju
Bastaardvloek en uitroep van verontwaardiging, woede, irritatie enz. die bestaat uit
gos, een verbastering van God, en nondeju. Gos zie ik als een soort therapeutisch wapen
om iets van de heftigheid van de emotie te neutraliseren. Beperkt tot het zuiden van
het taalgebied.
gossamme —» gadsamme.
gossie —> godsie, gos.
gossiedepossie —» godsie, gos, gossie.
gossiefont
Dr. A. Schaars van het Staring-Instituut te Doetinchem deelt mij mee, dat A.C.W.
Staring deze vloek kende als een verbastering van Gods, Jezus vijf wonden. Waarschijnlijk drukt ze verontwaardiging, woede e.d. uit.
gossiemijne, godsiemijne
Bastaardvloek en uitroep van verontwaardiging, woede, irritatie enz. Het element
gossie is een vervorming van god. Mogelijk moet in -sie een aanvoegende wijs gezien
worden die in het hedendaags Nederlands zij luidt (type God zij met ons). De tweede
constituent, mijne, beschouw ik als een oude vorm van het bezittelijk voornaamwoord
mijn, dat in de vloek dienstdoet als achtergeplaatste bijvoeglijke bepaling bij god of
g05. Is deze veronderstelling juist, dan is de letterlijke betekenis van gossiemijne (1870)
'Mijn God moge (Gij) zijn (met mij?)'. —> jeetjemina, jezusmina, maria.
gossiemikk(i)e —» godsie, gossie.
gossiepietje
Bastaardvloek waarin gossie een verbastering is van god en waarin de oorspronkelijke
persoonsnaam Pietje een substituut is voor eveneens god. De tautologische vloek luidt
dus voluit godgod. De diminuerende variant gosjepietje komt ook voor. Als uitroep
drukt de term spijt, lichte ergernis enz. uit.
gostermanne
Bastaardvloek die zo verzwakt is dat hij nauwelijks nog als vloek herkend wordt. Ik
zie er een substitutievloek in waarin alleen in het eerste element het taboewoord God
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te herkennen is. Mogelijk dat wij in manne een verbastering moeten zien van het
bezittelijk voornaamwoord mijn(e). De betekenis zou dan 'mijn God' kunnen zijn.
De functie van het woord als uitroep is het verbloemd uitdrukken van ongeloof,
verontwaardiging, teleurstelling en andere frustratie.
gosternokke, gosternokkie
Bastaardvloek waarvan het taboedoorbrekende karakter drastisch is gereduceerd. In
het eerste element kan men nog een verbastering zien van God. Het tweede element
is een volslagen onzinwoord dat misschien opvallend, maar zeker niet tegendraads is.
De vloek of uitroep belichaamt verbazing, ongeloof e.d. De variant gosternokkie werd
aangetroffen in Polletje Piekhaar [1935] van Willem van Iependaal.
gosverdomme
Bastaardvloek waarin het eerste lid, God, vervormd is tot gos. Door die verbastering
boet de vloek nauwelijks aan kracht in. Woede, misschien zelfs razernij, hevige
teleurstellingen enz. worden erdoor uitgedrukt.
gotdorie —> goddor(i)e.
gotsamme —> godsamme.
gotsatnmekrakepitte —» God zal me.
gottegot
Bastaardvloek van God die zich door herhaling versterkt. Aan de vloek gaat vaak och
of o(h) vooraf. Als uitroep dient de term vooral om opwinding, boosheid, ergernis
enz. aan de oppervlakte te brengen.
gottekes —» godskes.
gottinkies
Bijna onherkenbare bastaardvloek en uitroep van ergernis, geprikkeldheid, verbazing
enz. Het tweede element is een nonsenswoord. Mogelijk is het een vervorming van
het verkleiningssuffix -ke. Vgl. Godskes, gottekes. Misschien behoort dit woord tot de
kindertaal.
goud(t)
Deze varianten van God worden gebruikt in de eedformule bij goud(t), die in elk geval
is overgeleverd in Beroyde Student [1646] van J. Noozeman. Daarna schijnen zij de
kraaienmars te hebben geblazen. —> God.
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gouwe-ogen-met-blikken-randen
Volgens de Grote van Dale13 is deze samenkoppeling een verbastering van godverdomme. De Baere (1940: 159) noemt het een verlenging door klankassociatie, hetzij met
schertsende, hetzij met schrikaanjagende bedoelingen. Van Dale kent als variant
gouwe-dozen-met-blikken-randen. Op het gezag van die autoriteiten zullen wij voorlopig moeten varen. Het vinden van een sluitend bewijs voor deze etymologie is even
ver weg als een steen die omhoog valt.
goy
Verbastering van God. —> gooi1, gooiken.
graf
In het hedendaags materiaal komt een aantal verwensingen voor met graf en grafkist
in een hoofdrol. Ik noem loop naar je graf; ga toch lekker in je graf liggen!; ga je graf
zoeken!; duik in je grafkist!; stik maar lekker in je graf; graaf je eigen graf en val om in
je graf Kantelberg (1998) geeft ook nog ik pis op je graf Allemaal drukken zij
onverschilligheid, ergernis, boosheid, misschien zelfs haat uit. De vloeker wenst niets
meer met het object van zijn emoties te maken te hebben. Aan de letterlijke betekenis
wordt niet meer gedacht. Die is nu afgezwakt tot 'bekijk het maar, val dood'. —»
duiken, familiegraf, graven, kankergraf, kankertyfus, pissen, verrotten, zakken.
grafkanker
Net als betontyfus komt grafkanker alleen in een nietsontziende verwensing voor. In
ons enquêtemateriaal troffen wij aan krijg de grafkanker! (soms met de toevoeging
achter je hart). De betekenis is gelijk aan die van krijg de pestpokken, krijg de tering.
Wrevel, woede, machteloosheid en minachting zijn de emoties die ermee worden
uitgedrukt. De betekenis is zoveel als 'je kunt doodvallen, rot op'. —» betontyfus,
klarinettyfus, krijgen, schijttyfus, touwtyfus.
grafkist —> duiken, graf.
grafpleuris
In Den Haag kent men de verwensing krijg de natte grafpleuris achter je longen!
Grafpleuris is een niet bestaande ziekte. Het eerste deel van deze samenstelling graf-,
een begrip dat met veel taboe omgeven wordt, versterkt de verwensing. De emotionele
betekenis wijst op minachting, woede, ergernis en andere frustratie. Nu heeft de vloek
vooral de betekenis 'lazer op'. —>• pleuris.
graftering
De verwensing krijg de graftering! drukt absolute walging en minachting uit. Ik heb
haar alleen aangetroffen bij Boudewijn Büch in Het Dolhuis [1987]. De betekenis is
afgezwakt tot 'ik kots van je, rot op, je bekijkt het maar'. —> tering.
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granaat —> bom.
graven
Een veertienjarige scholiere uit Lisse gebruikt de verwensing graafje eigen graf, dan
hoefik het niet voor je te doen! om haat en minachting uit te drukken. De betekenis is
nog steeds heel hard en benadert die van 'je kunt doodvallen'. —» graf.
griebels
Griebels is een vormvariant van griewels 'rillingen, kriebels'. Met die betekenis heeft
de uitroep van verbazing, ongenoegen en andere teleurstellingen grote griebels niets
te maken. Het klankschilderende karakter van de Igrl maakt deze woordgroep zeer
geschikt om als vriendelijk, niet-kwetsend alternatief op te treden van grote hemel,
grote goedheid en dergelijke.
griep
Bral e.a. (1998) noemen de verwensing krijg de (lelijke) keile griep! typisch Haags. Dat
de griep een 'epidemische ziekte is die door de lucht van de ene mens op de andere
wordt overgebracht', weten wij. De emotionele betekenis van de verwensing duidt op
minachting, ergernis, woede enz. Momenteel heeft de vloek vooral de betekenis 'rot
op'. De bijvoeglijke naamwoorden dienen om de vloek extra dreiging te geven. De
uitspraak van Sanders en Tempelaars (1998) dat de verwensing krijg de griep! niet is
aangetroffen, is niet langer houdbaar. —» influenza, pip.
griet
Ook de uitroep Griet! grote Griet! is een opzettelijke misvorming van het woord God.
Men kan deze bastaardvloek vergelijken met grut e.d. Mogelijk is Griet als persoonsnaam een substituut voor God. Rob Tempelaars, redacteur van het wnt, deelde mij
mee dat hij uit Den Haag kent: Griet zal me groen verven! Oorspronkelijk zal dit een
vrome wens geweest zijn die tot zelfverwensing werd en tenslotte tot uitroep om de
woorden van de spreker te versterken. De emoties die ermee uitgedrukt worden zijn
onmacht, machteloosheid, verontwaardiging enz. In griet vermoordt de duivel! zien
wij een verzachtend substituut van godverdomme. —» Gerrit, Jan1, Joos.
grietverdirkie
Bastaardvloek waarvan het eerste lid een verbastering is van God en het tweede van
verdomme. De vloek wordt vooral toegedicht aan de zogenaamde betere kringen en
lijkt de adel in de mond bestorven. In Polletje Piekhaar van Willem van lependaal
[1935:82] las ik: "Me nieuwe baas was een echte meneer, die alleen maar Grietverdirkies
vloekte, omdat ie met de barenes getrouwd was en nooit z'n jas uittrok om een zweetje
te haie." De emotionele betekenis is woede, verbazing, irritatie enz.
groen —» griet.
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grond
De verwensing zak in de grond weg! heeft als gevoelswaarde 'ik ben woedend, verontwaardigd over je gedrag of handelswijze, ik veracht je en wil niets meer met je te maken
hebben, hoepel op'. -> zakken.
groot
Voor de vloek o grote goden —> genade, goedheid, Mozes.
grootje, grootmoeder
Wij kennen in het hedendaags Nederlands nog de schertsende verwensing loop naar
je grootje! De betekenis ervan is een soort verbloeming van 'loop naar de duivel' of
iets dergelijks. Ook de meest actuele betekenis van grootje 'grootmoeder' is natuurlijk
niet uitgesloten. Huizinga (1997: nr. 6262) zegt dat men met deze verwensing de
lastige, onaangename aanhouder afwijst; oudere vrouwen zouden hem gewilliger
aanhoren. Volgens het WNT heeft de verwensing de kracht van 'loop rond en laat je
hielen zien'. Mullebrouck (1984) kent voor Vlaanderen de uitgebreide variant loop
naar uw grootmoeder en laat u een ei bakken! —> lopen, moer, peet, tante.
grut
Verbastering van gort. Ook komen nog steeds voor och grut, grut nog toe, och lieve
grutje, goeie grutten en grote grutten. Grutten staat hier voor goden. Als uitroep drukt
de term ongeloof, verbazing, maar ook geprikkeldheid uit. —>• God.
grutjes
Bastaardvloek en uitroep waarin de naam van God geheel vervormd is en uitgebreid
is met een pseudo-verkleiningssufïlx dat de verbastering nog meer verzwakt. Grutjes
wordt vaak voorafgegaan door ach. Geregeld gebruikt als uiting van verbazing over
iets ongehoords of ongelooflijks. Een van mijn zegslieden noemde deze vloek een
'lieve' vloek.
gruttermergraantje
Bastaardvloek die Mullebrouck (1984) geeft voor Vlaanderen. In het eerste element
kunnen wij een verbastering zien van god. In megraantje zie ik niet meer dan een
vervorming van mijn graantje. De combinatie van een verbastering van god met een
woord uit de algemene woordenschat is niet vreemd. De emotionele kracht van deze
krachtterm is vooral gelegen in de klankexpressieve waarde van de Irl. Overigens hoeft
men in het eerste element niet per se van een verbastering uit te gaan. Ook grutter
'winkelier in gort, meel, bonen, erwten enz.', heeft in combinatie met de tweede
constituent dezelfde emotionele waarde. Alles natuurlijk gerelateerd aan intonatie,
dictie en volume. Waarschijnlijk heeft de vloek hetzelfde karakter als sapperdeflap.
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gts
Het is bepaald geen hagenpreek als ik betoog dat mensen in ziekteverwensingen de
ziektes gebruiken die ze uit hun directe omgeving kennen. Zo ook de Utrechtse
scholiere van 14 jaar die mij de verwensing krijg het gts! toestuurde. De afkorting gts
wijst op een poging tot eufemisering. Het voluit gebruiken van de ziektenaam vond
zij blijkbaar nog uiterst bedenkelijk. In gts meen ik een letterwoord te mogen zien dat
een aanduiding is voor het syndroom van Gilles de la Tourette, 'een ergerlijke stoornis
van de hersenfunctie'. Kenmerken van het syndroom zijn ongecontroleerde samentrekkingen van spieren in hals, schouder, gelaat en andere lichaamsdelen, maar ook
het ongecontroleerd uiten van rauwe klanken, vloeken, obsceniteiten en andere
krachtpatsers. Kijken wij naar de letterlijke betekenis van de verwensing, dan is die
allesbehalve een zang en zegen. Die betekenis speelt hier evenwel slechts op de verre
achtergrond mee. De verwensing is er vooral om minachting, wrevel, ergernis, woede
uit te drukken. Dit soort unieke ziekteverwensingen wordt hoogstwaarschijnlijk
slechts gebruikt in de kring waarin iemand met zo'n ziekte voorkomt.
gud
Verbastering van God. Hiermee worden de verbindingen guds daggen (16de eeuw)
'Gods dagen' en guds wongde 'Gods wonden' gevormd. Zie verder onder gut.
guldeling
De letterlijke betekenis is 'benaming van een naar zijn goudachtige kleur genoemde
appel'. In de 17de eeuw treffen wij wat honderd guldelingen! aan, hetgeen niets anders
is dan een soort bastaardvloek. Guldelingen werd gezien als een substituut voor God.
Bij guldelingen kan men ook aan de zilverlingen denken die Judas ontving voor het
verraden van Jezus Christus. Voor de relatie munt en bastaardvloek —» stuiver, wond.
gulden —> wond.
gumpjemikje
Bastaardvloek die slechts één keer is aangetroffen. Het is een substituutvloek van de
beste soort. Van een taboewoord is nog weinig te herkennen. Slechts de letter g doet
aan God herinneren. Wie zich verschanst in radicale opstandigheid gebruikt een
andere stoorzender. Wie zijn emoties wil relativeren, zoekt ontlading in de scherts.
gunst
In plaats van God wordt een van de eigenschappen die hij bezit genoemd, zoals ook
bij genade! en goede genadigheid! Vgl. het Engelse gracious goodness. In het hedendaags
Nederlands is gunst nog zeer gebruikelijk. Het fungeert in de gedaante gunst! en mijn
lieve gunst!Vooral als uitroep van verbazing, verwondering, ontsteltenis of medelijden.
gup —> opflikkeren.

363

GUT I GVD

gut
Bastaardvloek waarin de naam van God verbasterd is. De verbastering komt regelmatig voor in combinatie met bij. Dus bij gut. De varianten met lul schijnen vooral
zeventiende-eeuws te zijn. Ik noteerde voor die eeuw gudts, bygut, begut, begudt, hut,
huts, ygut. In Griane van Bredero komt guts wolven voor. Als men kan zweren bij Gods
kieviet, bij Gods paard enz., dan hoeft deze bastaardvloek ons niet te verbazen.
Mogelijk moeten wij hut en huts hier ook mee in verband brengen. Momenteel is gut
alleen nog in gebruik als een uitroep van verbazing en medelijden. Gut wordt vaak
voorafgegaan door och en ach. Ook de versterking komt voor, in guttegut. Als uitroep
en betekenisdragende interjectie drukt het woord vooral verbazing, verwondering,
verrassing, medelijden, afkeer, tegenzin enz. uit. Hoppenbrouwers (1991) noteert bij
gut dat het gebruik ervan onder jongeren lijkt af te nemen. —>• gud.
guttegut —» gut.
gvd -> g.
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Haags —» bos.
haan —» hen, kammen.
haar
In de oorspronkelijke eedformule bij Gods haar worden Goden diens haar tot getuigen
aangeroepen dat men de waarheid spreekt. Het ijdel gebruik ervan maakt haar tot een
vloek en later tot uitroep. Een verzachte vorm van de verwensing breek je nek! is breek
een haar! Vaak komt ze niet voor. Van Eijk (1978: 80) kent ook nog ik wens je geen
haar minder in je pruik!', dat in betekenis volgens haar gelijk is aan krijg het rambam!
Als men in Vlaanderen zo boos is op iemand dat men hem graag naar elders ziet
vertrekken, gebruikt men volgens MuUebrouck (1984) ook wel de verwensing vreet
uw haar op en schijt kalotten! Een kalot is een 'plat mutsje zonder klep, dat vooral door
oude priesters gedragen wordt'. Met die letterlijke betekenis heeft de verwensing niets
meer te maken. De emotionele betekenis duidt ook op enorme minachting. —> konthaar, schijten, vreten.
Haarlem -» rolling, slingerschijt.
haarvlecht
In de 16de en de 17de eeuw gebruikte men de krachtformule bij mijn haarvlechten.
Aanvankelijk een eedformule, later een vrij onschuldige uitroep van verbazing of
verwondering. —» tuit.
haas
De grootste verzameling spreekwoorden in het Nederlands, t.w. die van P.J. Harrebomée, bevat de volgende zegswijze: "Ik wenschte dat hij zoo diep in den grond zonk
als een haas in tien jaar loopen kan." Voor een interpretatie van deze verwensing, zegt
het wnt, moet men denken aan de eigenschap van de haas, die zo snel loopt dat hij,
in dezelfde tijd, grotere afstanden aflegt dan minder vlugge dieren. De verwensing
duidt op emoties als afkeer, weerzin, frustratie e.d. Wij zouden kunnen zeggen
Verdwijn, ik wil je nooit meer zien'. —> bok, das, gans1, hond, kat, kievit, koe, koekoek,
konijn, kraai, muis, slak, varken, vink, wolf.
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kachelen —» bout.
hagel
Evenals bliksem, donder, weerlicht enz. wordt hagel als vloekwoord gebruikt. Zeer
gewoon in de 17de eeuw is de hagel sla hem!, de hagel schen hem! 'moge hij door de
hagel getroffen worden!' Natuurlijk wenst men dat niet letterlijk. De emotionele
betekenis is 'ik heb een hekel aan je'. Hagel komt ook voor in zeventiende-eeuwse
verwensingen van het type: dat hem (enz.) de hagel sla! 'moge de hagel hem treffen'.
Daarnaast ook nog wat hagel! 'wat in 's hemels naam' of 'wat voor de duivel'. ->
bliksem, donder, weerlicht.
hagels
Wordt ook opgevat als vloekwoord en uitroep. Een woord van dezelfde kracht en
betekenis als bliksems, donders, deksels, duivels. In Vlaanderen onbekend.
hagelsteen
Wordt als vloekwoord gebruikt, soms met bijwoordelijke 5. "Wat hagelsteen ... is hier
te doen?," lezen wij in de Historie van den Heer Willem Leevend [1784-1785] van Betje
Wolf en Aagje Deken. De betekenis daarvan is dan 'wat in 's hemelsnaam'.
haki
Verbastering van sacré. Varianten zijn hakië en hakker. —> sakker.
hakken
De verwensing loop hakken!, letterlijk 'ga houthakken' of iets dergelijks, betekent nu
niets anders dan 'ik ben woedend op je, ik ben geïrriteerd door je, ik walg van je gedrag,
hoepel nu maar op'.
hakkernondeju
Verbastering van sakker, een vervorming van het Franse sacré of sacre, en nom de Dieu.
De vloek laat slechts voor een deel verlies aan zelfcontrole doorklinken. Hakker- maakt
duidelijk dat er op sakker een taboe geplaatst is. Het element -nondeju duidt op
onbeteugelbare driften en andere emoties.
halen
Van de duivel en de dood wordt gezegd dat zij hun slachtoffers halen. Daaraan moet
men denken bij de verwensing de duivel hale u! of moet u halen! De betekenis in het
hedendaags Nederlands is 'maak dat je wegkomt, sodemieter op'. —» duivel, haring,
koekoek, moord, spade.
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Halle
Ik wil barvoets naar Halle gaan (als het niet waar is) en ik ga barvoets naar Halle en op
mijn kin naar Rome zijn oorspronkelijk vrome wensen die tot vloek en uitroep van
verontwaardiging zijn geworden. Zij herinneren aan een tijd dat een bedevaart nog
een zeer gewone strafwas, die opgelegd werd na het plegen van een delict, waarbij er
overigens geen vaste relatie was tussen de lengte van de reis en het gepleegde delict.
Bij een opgelegde bedevaart ging het altijd om delicten tegen de persoon. Met moet
daarbij denken aan alles wat ligt tussen belediging en het toebrengen van verwondingen. Halle werd van de binnen de Nederlanden gelegen bedevaartsoorden het meest
opgelegd, gevolgd door Aardenburg, Den Bosch en Geraardsbergen. Vgl. Van Herwaarden 1978.
Halleluja
De letterlijke betekenis van dit woord is 'loofde Heer'. Het is m.a.w. een instemmingsformule van de gemeente met de woorden van de voorganger en in dezen vergelijkbaar
met het amen, kyrie en sanctus in de roomse eredienst. Het woord komt vaak voor als
aanhef of besluit van psalmen, en daarbuiten ook in de paaszang. Het wordt in geval
van ongeloof en verontwaardiging ook als vloek en uitroep gebruikt en heeft dan min
of meer dezelfde connotatie als godverdomme.
hals
In het Middelnederlands komt als zelfverwensing voor ie leghs minen hals teghen den
dinen. Ik vermoed hierin een zelfverwensing die ijdel gebruikt werd en zich daardoor
ontwikkelde tot meineed en vloek. De letterlijke betekenis zou kunnen zijn 'ik verwed
mijn leven tegen het jouwe (als wat ik zeg niet waar is)!' Hals betekent ook 'leven'.
Vergelijk daarvoor de verouderde uitdrukking iemand om hals brengen. In een van de
brieven van P.C. Hooft komt de elliptische zin voor "De plaegh op Uw hals!" Hier is
onmiskenbaar sprake van een verwensing, die voluit luidt de plaag kome op uw hals.
De betekenis laat zich licht raden: 'krijg de pest!' Ook zeventiende-eeuws is by mijn
hals, een eed die tot krachtterm en vervolgens tot uitroep is geworden. Reeds in de
Middeleeuwen komt de verwensing voor den hals moetti breken 'breek je nek'. —>
plaag.
hamer
Evenals bliksem, donder, hagel, weerlicht wordt hamer, vooral ook in het Nederduits,
als een vloekwoord gebezigd, en begrijpelijkerwijze heeft men er daarom de door Thor
geslingerde hamer (de bliksemstraal) in willen zien. Het is echter zeer de vraag of dit
attribuut van de Scandinavische dondergod door de West-Germanen aan hun Donar
werd toegedicht. Als een benaming voor de duivel moet hamer reeds in het laatst der
4de eeuw, bij Hiëronymus, voorkomen, en in die zin zijn grond hebben in een
verkeerde uitleg van Jeremia 50: 23, schrijft het WNT. In de 19de eeuw kende men nog
de verwensing de hamer mag mij slaan, indien (enz.). Het WNT veronderstelt in deze
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verwensing een verhaspeling van verschillende vloeken, net zoals dat het geval is bij
(dat) haal je de weerlicht!, dat ontstaan is uit hale u de duivel!, en sla u de weerlicht! In
de hamer mag mij slaan kan daarom hamer staan voor duivel. Wij kennen nog de
uitroep wat hamer! 'wat voor de duivel, wat bliksem, wat donder'. Deze verwensing
werd voor het eerst aangetroffen in het begin van de 18de eeuw. Ook bestaat de
oorspronkelijke zelfverwensing de hamer sla mij weg, als het waar is 'ik mag doodvallen, als ...' Zij ging dienst doen als meineed, later als een soort vloek en uiteindelijk
als uitroep van verontwaardiging. Later, toen de uitdrukking wat hamer! niet meer
begrepen werd, zei men wat hamer en spijkerdoos!
hamerslag
Dit woord, gebruikt als vloekwoord, is een (versterkende) uitbreiding van hamer. —»
hamer.
hand —» duivel, schijten.
handel -> zakken.
haneprik
In de 16de eeuw komt de bastaardvloek hij gans haene-prick voor. Op al het geschapene
een beroep doen om zijn woorden kracht bij te zetten, is reeds bekend uit de
Middeleeuwen. Veel prestige gaat er niet uit van dit soort formules, maar toch kan
ijdel gebruik, als zo vaak, tot een vloek leiden. Wat de betekenis betreft, vermoed ik
zoiets als 'bij de snavel van de haan die door God geschapen is'.
hang
De verwensing krijg de hang! komt in ons materiaal een enkele keer voor. Van welke
betekenis van hang wij uit moeten gaan, is niet geheel duidelijk. Is het 'hout, of touw,
waaraan men iets ophangt' of 'neiging, trek (tot iets)'? Moeten wij varen op het
kompas van deze laatste betekenis, dan moet er zoiets bedoeld zijn als 'krijg een
onbevredigbare trek'. Wellicht moeten wij eerder denken aan 'krijg de strop, krijg de
verhanging als doodstraf. Als weinig beschaafde verzekeringsformule komt ook voor:
ik mag hangen als ...; ik wil hangen als ... —> krijgen.
hangen
In ik mag gehangen worden als het niet waar is!; ik laat me hangen als... en in je mag
me hangen! ontmoeten wij drie oorspronkelijke eedformules. Later werden zij dankzij
het meinedig gedrag van de mens, als uitroep van verontwaardiging en uiteindelijk
als vloek gebruikt. Inez van Eijk (1978: 80) kent de verwensing Lieveling, ik wou datje
aan een touwtje hing! in de betekenis van 'ik kan je missen als kiespijn, donder maar
op'. Sanders en Tempelaars (1998) geven nog het verwensingsvers hang je zeven dagen
lang, aan een touwtje in de gang! en Mullebrouck (1984) geeft voor Vlaanderen ze
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moesten u aan de hoogste boom in het bos hangen! Deze twee laatste verwensingen geven
eveneens aan dat de verwenste de verwenser zo onverschillig laat, dat hij net zo goed
dood kan zijn. Dat geldt ook voor de eveneens bij Mullebrouck gevonden verwensing
hang u met uw kloten aan een nagel!, waarbij de letterlijke betekenis van nagel 'metalen
spijker met smalle kop' is. Uit dezelfde bron is afkomstig hang uw smoel aan de kapstok!
Ook hier is de betekenis niet veel anders dan 'rot op, ik wil je gezicht niet meer zien'.
En de verwensing hang eraan en zwier voor niets! is eveneens alleen in Vlaanderen
bekend. Eraan verwijst waarschijnlijk naar de galg. —» ophangen.
haring
De verwensing ga maar even haring halen! betekent niets anders dan 'ik ben woedend
op je, ik ben geïrriteerd door je gedrag, ik minacht je, en hoepel nu maar op'. Vgl.
Stoett (1943: nr. 1431) en Van Eijk (1978: 88). —>• gaan.
harrebaszes
Bastaardvloek die nauwelijks meer te herkennen en tautologisch is. Het betreft een
substitutievloek die teruggaat op Here Jezus! De vloek wordt gebruikt als uitroep van
verbazing of bewondering. —» jasses, Jezus.
harrechrastus —> Christus.
harrejakkus -> arrejakkus.
harrejassus, har(re)jaszes
Bastaardvloek waarvan het eerste lid een verbastering is van Heer en het tweede van
Jezus. De tautologische vloek wordt thans vooral gebruikt als uitroep van verbazing
of bewondering bij het zien of vernemen van iets ontzettends, verbijsterends, ongehoords. —» Jezus.
harrejee —» herejee(tje).
Harry
Een enkele keer trof ik in het materiaal de verwensing dikke Harry! aan. Van Dale13
kent haar ook en definieert haar met 'bekijk het maar!' Harry is hier een substituut
voor penis. Dat mannelijke persoonsnamen tot soortnaam van het mannelijk lid
worden, is niet vreemd. Wij zien dat ook in de verwening krijg polio aan je jodokio! In
jodokio zie ik een o-trochee van Jodocus. —> dikke, duo, fietsbel, jodokio, jongeheer,
rug, wat.
harses —> kind, kolere.
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hart
De oorspronkelijke eedformule bij Gods hart, waarin God en diens hart ter bekrachtiging der waarheid werden aangeroepen, is door ijdel gebruik tot vloek geworden en
in de 16de eeuw verminkt en verzacht tot by gans harten en by gans herte. Gods heilig
harte kon ook tot uitroep van verbazing worden. Verbasteringen met hart treffen wij
aan in bloemerharten, bloemerherten, blommen herten, blommerharten, blo(e)mmerhelten en blommerhert. Uit het hedendaags Nederlands en in het Haags Dictee van
1998 kennen wij voorts de verwensing krijg een vet hart! Iemand afzetting van vet in
de hartspier wensen, doen wij alleen in geval van woede, verbijstering enz. Als we deze
verwensing gebruiken denken wij niet aan de letterlijke betekenis, maar veeleer aan
zoiets als 'rot op, ik veracht je'. Correspondenten van een middelbare school uit
Hengelo (Ov) kennen ook de verwensing krijg een zweer aan je hart!, die minachting
uitdrukt. Erg ontluisterend is verder het is een aardige vent, maar zijn hart moest op
zijn rug hangen "dat" de honden erbij kunnen! Sanders en Tempelaars (1998) vermelden
voor Amsterdam de variant krijg een koud hart! en eenmaal troffen zij aan krijg een
vet hart, dan kun je patat bakken! Ook uit Amsterdam afkomstig is je hebt een goed
hart, het moest alleen gekookt op je rug hangen! -» bloed, bloemerharten, God, lepra,
mierennest, ontploffen.
hartklep
In geval van woede, frustratie e.d. kan men mensen van alles toewensen. In Leiden
komt voor krijg koperen hartkleppen, dan kan je je eigen de kanker poetsen! Daarnaast
noteerde ik krijg koperen hartkleppen dan kun je je je leven lang de tering poetsen! en
krijg de kanker achter je hartkleppen! Een Ajax-supporter maakte het helemaal bont
toen hij naar een aanhanger van de tegenpartij riep: zal ik bij jou eens Ajax op je
hartkleppen tatoeèren! De emotionele betekenis duidt op minachting en kan weergegeven worden met 'donder op'. —» klarinetkanker, schurft, verrotting.
hartklepkanker
In Katwijk kennen scholieren de verwensing krijg hartklepkanker! De betekenis ervan
is 'ik minacht je, ik veracht je'. In feite is het een versterking van krijg kanker!
hartklepschurft
Schurft aan een hartklep is biologisch onmogelijk. De verwensing krijg het hartklepschurft! duidt op minachting en kan weergegeven worden met 'rot op'. Natuurlijk is
zij een versterking van krijg het schurft! —» schurft.
hartverknettering
Haags is de verwensing krijg een (zaaddodende) hartverknettering! Vgl. Bral e.a. (1998).
Het werkwoord verknetteren betekent o.a. 'met een kort ploffend of klappend geluid
barsten of uit elkaar spatten'. Die betekenis is afgezwakt. De emotionele betekenis
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wijst op minachting en kan weergegeven worden met 'rot op'. Zaaddodend versterkt
de verwensing.
hartverkramping
In Den Haag kan men de verwensingen krijg een hartverkramping! en krijg een
cholerahartverkramping! horen. Vgl. Bral e.a. (1998). Verkramping, d.w.z. 'Iets op een
krampachtige wijze doen samentrekken' of 'op een krampachtige wijze samentrekken' wordt veroorzaakt door felle pijn of hevige gemoedsaandoening. In de letterlijke
betekenis gebruikt men de verwensing niet. Zij betekent vooral 'ik kots van je, donder
op' en is het gevolg van minachting, woede enz. De heftigheid van de emotie wordt
nog versterkt door het element cholera-.
hartvervetting
Van Dale (1992) geeft als betekenis 'vettige ontaarding van de hartspier'. Deze
betekenis is afgezwakt in de verwensing krijg een hartvervetting! De emotionele
betekenis wijst op minachting, haat, ergernis e.d. en kan weergegeven worden met
'sterf, ik wil niets met je te maken hebben'.
hartverzakking
De verwensing krijg een hartverzakking! is curieus, omdat hartverzakking noch als
ziektebenaming, noch als woord dat behoort tot de algemene woordenschat is
opgenomen in de standaardwoordenboeken. De letterlijke betekenis kan niet veel
minder zijn dan 'krijg iets ernstigs aan je hart'. De emotionele is 'ik ben vreselijk
woedend, ik veracht je, hoepel maar op'. Opgegeven door correspondenten uit
Alkmaar en Deurningen. In Den Haag kent men nog de versterking krijg een ondergeschoven hartverzakking! Vgl. Bral e.a. (1998).
hartwater
De letterlijke betekenis van hartwater is 'overvloedige speekselafscheiding die men bij
bepaalde ongesteldheden van de maag in de mond pleegt te krijgen'. De verwensing
krijg het hartwater! heeft niets met het hart of een hartaandoening te maken en drukt
alleen misnoegen, ontevredenheid of afkeer uit over iemand. Misschien mogen wij
voor de letterlijke betekenis aansluiting zoeken bij de betekenis van het hartwater
krijgen 'zenuwachtig worden'. De emotionele is zoiets als 'ik walg van je, rot op'
hazenpoot
In de 16de en 17de eeuw komt de bastaardvloek alias uitroep by gans hasepoot voor.
Men riep verschillende door God geschapen dieren of delen daarvan tot getuige dat
men de waarheid sprak. —> das, gans1, kieviet, koe, koekoek, konijn, kraai, muis, slak,
varken.
hazewindhondenkorenmolenpestpokken —> pestpokken.
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hebben
Onder dit trefwoord noteert het wnt als verwensing ramp hebbe zijn kiezen! 'moge hij
kiespijn hebben'. Aan de letterlijke betekenis denkt men niet meer als men deze
verwensing gebruikt. De emotionele staat voorop en die wijst op verontwaardiging,
onmacht, machteloosheid, woede enz. en kan weergegeven worden met 'laat-ie
oprotten'. Mullebrouck (1984) geeft voor Vlaanderen de verwensing ge moest geen
gezond uur meer hebben!, die vooral afkeer en haat uitdrukt. -> ramp.
hed, het(s) —» get.
heden
Het WNT geeft een groot aantal, hoofdzakelijk negentiende-eeuwse, citaten waarin
heden (1872) als een uitroep bij bevreemding, verwondering, verbazing, ergernis,
schrik, beklag, vertedering enz. gebruikt wordt. Eigenlijk is het een bastaardvloek, t.w.
een vervorming hetzij van Heer(e)!, hetzij van hemel! (dat beter aan de klank beantwoordt). —» hemeltje.
heen-en-weer
In de eufemistische verwensing krijg het heen-en-weer staat heen-en-weer voor iets
onheilspellends, zoals een ziekte of iets dergelijks. De emotionele betekenis duidt op
minachting, ergernis enz. en kan goed weergegeven worden door 'ga toch gauw, je
kunt me wat'. Sanders en Tempelaars (1998) noemen als versterkende uitbreidingen
nog krijg het heen-en-weer in twaalf nauwe steegjes!; krijg het heen-en-weer van hier tot
Wormerveer! en krijg het heen-en-weer zigzag! —» krijgen, Wormerveer.
heengaan
De verwensing ga(at) heen! is al net zo oud als rot op! Het is stilistisch een wat
archaïscher variant. Gebruiksmogelijkheden en functies van beide zijn aan elkaar
gelijk. —> Nobis.
heer, heere
In het Vroegmiddelnederlands, bijvoorbeeld in de West-Vlaamse Rijmbijbel [1285]
van Jacob van Maerlant, zwoer men bi onsen heren, en in de latere Middeleeuwen
kende men de volgende eden: bi den Here van den trone 'bij Christus Koning'; bi onsen
Heere 'bij Onze-Lieve-Heer'; bi den heere van paradise 'bij de God van het paradijs';
bi den here di mi gheboot 'bij de God die mij schiep'; biden here die ons (of mi)
g(h)ewrochte 'bij de Heer die mij of ons geschapen heeft'; bi onsen here die vele mach
'bij onze almachtige Heer'; biden here, di mi geboet ende ten joncsten dage sal domen
'bij Onze-Lieve-Heer, die mij heeft geschapen en die mij op de dag des oordeels zal
oordelen'. Opmerkelijk is dat zij nooit verbasterd zijn. Opname van deze formules in
dit lexicon is het gevolg van het ijdel gebruik. Dat geldt ook voor bi den here van
Nasarene 'bij Jezus van Nazaret'; en bi den here die mi gheboet; bi ons heren macht
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algader; biden here die was ghecroent met eenre croene van doerijn 'bij Jezus Christus
die gekroond werd met een kroon van doornen' en de dubbele eed bi ons heren macht
algader ende bi hem selven namelike die here es in hemelrïke 'bij de almacht van
Onze-Lieve-Heer en bij hem met name die Koning is van het rijk der hemelen'.
De eed daar durf ik ons Heer op te ontvangen! herinnert aan de vroegere avondmaalsproef. Indien er in een klooster een diefstal gepleegd was, moesten alle kloosterlingen
tijdens een plechtige mis te communie gaan en de heilige hostie nuttigen met de wens,
dat die hostie voor hen een teken van schuld of onschuld zou worden. Men geloofde
toen dat Onze-Lieve-Heer niet in het lichaam van een schuldige wilde blijven.
Vandaar ook dat zich allerlei verhalen rondzongen over mensen bij wie de hostie langs
de navel er weer was uitgekomen. Vgl. De Cock (1908: nr. 261). De oorspronkelijke
eed werd tot meineed en tot vloek.
Heer komt voor in uitroepen, als vaak willekeurige uiting van verschillende plotselinge
of heftige emoties als verwondering, verbazing, verontwaardiging, medelijden, smart
enz. waarin het woord eigenlijk een tussenwerpsel geworden is.
In de vloek God den Here (toch) worden frustratie, verontwaardiging, irritatie, teleurstelling e.d. uitgedrukt. Vaak wordt daaraan nog een ander tussenwerpsel toegevoegd,
zoals o, och. Wij kennen Here Christus; Here God, och Heere Jezus, dat vaak verbasterd
wordt tot heerejee en lieve heer. Beide kunnen verbazing, schrik, ontgoocheling,
verrassing en verontwaardiging uitdrukken.
De woordgroep Heer bewaar me heeft dezelfde functie en betekenis als God beware
me. Heremijntijd (1855) is waarschijnlijk een verzachting van Here mijn God. God
wordt wel vaker vervangen door tijd. Vgl. wel mijn tijd. In ons enquêtemateriaal kwam
ik voorts nog tegen Heer God, Heer God sakkerment; Heere Mina; heremejee(tje) en
goeien Heere. —> God, God beware me, Jezus.
Heer bewaar me —» God beware, God zal me, heer.
heffen —> balg.
Hegemermart
Van Eijk (1978: 86) kent de verwensing Zou je hem niet? Met kop en kont in de
Hegemermart! Wellicht dat wij hier moeten denken aan het plaatsje Hegem, dat onder
het West-Drentse Dwingeloo ligt en dat enige folkloristische bekendheid geniet
wegens de rituelen rondom het paasvuur. Dat kan de letterlijke verklaring zijn. De
emotionele betekenis is niet meer dan 'weg met hem'.
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heide
Je kunt in het Nederlands niet alleen iemand naar de Mokerhei wensen. Reeds bij
Harrebomée [1858] komt de verwensing voor ik wenschte dat gij op de heide te Hoboken
laagt! Ik vertaal dat als een uiting van woede, minachting of frustratie. —> Hoboken,
Mokerhei.
heilige
In 1293 zwoer men in Holland blijkens stukken van de Grafelijke Kanselarij vp den
heylighen; in Brussel [1276], in Brugge [1287] en in Wolvertem [1294] zwoer men ten
heilighen 'op de relikwieën van de heiligen', evenals te Damme [1297]. Meestal zweert
men in de Middeleeuwen bi allen heiligen 'bij alle heiligen'. Het is een eedformule
waarbij de heilige tot getuige wordt aangeroepen dat men de waarheid spreekt. Het
ijdel gebruik van die eedformule maakt haar tot vloek, die, om anderen niet te
kwetsen, verbasterd en dus afgezwakt kan worden. "Vroeger werden alleen zij die de
marteldood waren gestorven als heiligen vereerd en daarom werd deze dag aanvankelijk Aller(heilige)martelaren genoemd. De dag werd ingesteld omdat er onder keizer
Diocletianus zoveel martelaren voor hun geloof stierven dat het er te veel werden om
ze allemaal op een eigen dag te vieren. Later kwamen er andere heiligen bij, mensen
die om hun verdiensten heilig werden verklaard, en daarom veranderde de naam in
Allerheiligen," schrijft Inez van Eijk (1994: 81). Als varianten zijn overgeleverd bi allen
santen, bysancte, duysent sankten. Deze eedformules bleven hoofdzakelijk beperkt tot
de Middeleeuwen. Hetzelfde kan gezegd worden van bi den hemelrike, by de hemelsche
krachten en up mijn deel hemelrycxs '(ik zweer) op mijn plaats in het koninkrijk der
hemelen'. Ook deze eedformule wordt bij te routineus gebruik tot bastaardvloek en
uitroep. —» God, sant.
Heintjeman
Eigennaam die als substituut fungeert voor duivel. Zie voorts het volgende trefwoord.
Heintje Pik, Pek
Eigennaam die als substituut fungeert voor duivel. Pik ofpek is de grondstof waarmee
de duivel zijn hellevuur stookt. Door de duivel een pseudoniem te geven, vermijdt
men het noemen van zijn naam, waardoor hij niet echt aan- of opgeroepen wordt.
Daarbij komt dat het geven van spotnamen tevens een vorm van beheersing impliceert; door de duivel op deze wijze te ridiculiseren kon men ongestraft zijn duivelsangst bezweren (Rooijakkers 1994). Reeds aangetroffen in Bredero's Spaanschen
Brabander [1617]. -» boze, derde maat, droelie, droes, droeskop, drommel, drommelskop, drumpel, duiker, duin, duivekater, duivel, duiventer, duizend, Heintjeman, Joost, nikker, pikken, vijand.
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hekel
Een hekel is een 'bord of plankje bezet met rijen van omhoogstekende metalen spitsen,
waarover men het vlas en de hennep haalt om de bast te splijten, scheve en korte vezels
te verwijderen en de lange vezels recht te trekken'. Als men iemand toevoegt ik wou
dat ze met haar naars op een hekel voer!, dan is duidelijk welk ongerief men de ander,
'die met haar kont op een hekel zou moeten rijden', toewenst. De verwensing komt
al bij P.C. Hooft voor en de letterkundige Pieter Langedijk (1683-1756) kent de variant
'k Wou ... dat hij op een hete hekel zat! 'ik wou dat hij in hoogst onaangename
omstandigheden verkeerde'. Het WNT, deel vi, kolom 492, waar men dit alles kan
vinden, wijst ook nog op het Duitse equivalent eine Hechel soil sein sein Sitzstuhl!
heksenberg
Loop naar de heksenberg! is een verwensing die alleen voorkomt bij Henri Mullebrouck
(1984). Zij is dus Vlaams. De letterlijke betekenis van heksenberg is 'berg waar heksen
wonen'. Een gevaarlijke berg waar tovenarij plaatsvindt. Als men een hekel heeft aan
iemand, hem beu is, van hem walgt enz. kan men hem naar gevaarlijke oorden wensen,
in de hoop hem voorlopig niet meer terug te zien. De betekenis correspondeert met
'maak dat je wegkomt, verdwijn uit mijn ogen'. Overigens gaf slechts 1 van mijn 111
Vlaamse zegslieden in 1999 aan deze verwensing nog te kennen.
hel
Het oord waar de duivel met zijn trawanten woont en de verdoemden de eeuwige
straffen ondergaan, wordt in het Nieuwe Testament omschreven als 'het eeuwige
vuur, de buitenste duisternis' enz. Dit verblijf, waarvan men zich vooral in de
Middeleeuwen zeer uitgewerkte voorstellingen maakte, wordt gedacht als een hol, een
krocht, een poel, een put enz. Het is door de verbeelding met de ijselijkste monsters
(kwelduivels e.d.) bevolkt. In de 17de eeuw komt by gants hellen 'bij de door God
geschapen hel' voor.
Het WNT kent als vloek de hel! Bij Harrebomée [1858] komt voor loop naar de hemel
en verkoopje aan de hel!, met als betekenis 'maak dat je wegkomt, hoepel op'. Huizinga
(1997: nr. 4096) geeft ook nog je kunt naar de hel lopen! en zegt daarvan dat het een
zegenwens is voor iemand, die om iets onmogelijks vraagt of die iets van ons gedaan
wil hebben wat ons niet zint. Een correspondent uit Twente geeft ook nog op loop
naar de hel en terug! In het hedendaags Nederlands komt zeer frequent de verwensing
loop naar de hel! voor. Een enkele maal verscheen in ons enquêtemateriaal je kunt naar
de hel lopen 'bekijk het maar, je kunt me wat'. Dat geldt ook voor rot in de hel!, een
verwensing die ik aantrof in De Hunnen [1983] van Jan Cremer en voor sakkerhel! Van
recente datum (1996) is de literaire verwensing van Herman Brusselmans moge hij in
de hel vastgebonden liggen op een zonnebank! De verwensing drukt afkeer uit en
minachting. Daarnaast komen ook de Engelse verwensingen hell en go to hell voor
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die, in het Nederlands gebruikt, opteren voor een grotere eufemistische waarde. —»
kaart, kopen, kunnen, lopen, ontploffen, rekken, sterven.
helemaal
Een aantal malen komt in ons materiaal de verwensing ben je nou helemaal! voor. Ik
zie daarin een verkorting van ben je nou helemaal besodemieterd, belatafeld of van god
los. Voorts ben ik van mening dat deze term woede en andere frustratie uitdrukt.
helft
Als iemand wordt uitgescholden, hoor je vaak als reactie:
(1) Watje zegt, ben je zelf,
(2) Met je kop door de helft,
(3) Met je kop door de muur,
(4) Ben je morgen lekker zuur.
Ik beschouw dit versje als een antwoordvers dat in regel (2) vaak elliptisch is en
aangevuld moet worden met de gebiedende wijs val. In met je kop door de helft zie ik
een vervloeking die nauwelijks nog in relatie gebracht kan worden met haar letterlijke
betekenis. Zij heeft vooral een emotionele betekenis, die weergegeven kan worden
met 'ik heb een enorme hekel aan je, laat me met rust en verdwijn uit mijn ogen'. Van
regel (2) van dit vers zijn diverse varianten, maar ook de regels (3) en (4) kunnen
verschillen. Zo noteerde ik:
(1) Watje zegt, ben je zelf,
(2) Met de keutel door de helft,
(3) Met de rook in de kont,
(4) Zo loopje de hele wereld rond.
Voor de verwensing met de keutel door de helft, [val] met de keutel door de helft Val
met je keutel middendoor' heb ik geen afdoende verklaring. Mogelijk is het een
synoniem van 'breek je nek'.
Ook komt voor:
Watje zegt, ben je zelf,
Met je kop door de helft,
Met je vork in je reet,
Ben je morgen lekker heet,
Met je kop door de muur,
Om twaalf uur.
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Een zestienjarige scholiere uit Borne (Ov) kent eveneens een zesregelige variant:
Watje zegt, ben je zelf,
Met je kop door de helft,
Met je kop door de muur,
Ben je morgen lekker zuur,
Sta je in de krant,
Met je piemel in je hand.
Een scholier uit Beverwijk stuurde mij de volgende versie:
Watje zegt, ben je zelf,
Met je kop door de helft,
Met je kop door de stront,
Vinger in je kont.
Dit vers bevat een dubbele verwensing. Buiten [val] met je kop door de helft! is er ook
[val] met je kop door de stront! Beide verwensingen zijn aan de haal gegaan met hun
letterlijke betekenis en drukken haat, afkeer, woede enz. uit. Ze betekenen 'je kunt
mij wat', of 'ik kots van je, rot maar op'.
Een meisje van zeventien uit Kennemerland en een jongen uit Beverwijk trakteerden
mij op:
Watje zegt ben je zelf,
Met je pik door de helft,
Met je pik in de muur,
Is-ie morgen lekker zuur.
Ook hier twee verwensingen in één vers: [val] met je pik door de helft! 'breek je pik
doormidden en [weg] met je pik in de muur.
In Aalten, Amsterdam, Dieren, Goes, Grave, Groessen, Hellevoetsluis, Kilder,
Krimpen aan de IJssel, Leiderdorp, Middelburg, Roelofarendsveen, Rotterdam, Rijswijk, Schoondijke, Waalre, Zaandam en op Zuid-Beveland kent men:
Watje zegt, ben je zelf,
Met je kont door de helft,
Met je kop (of kont) door de muur,
Dan ben je morgen lekker zuur.
In Hengelo (Ov) kent men ook:
Watje zegt ben je zelf,
Met je kont door de helft,
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Met je kop door de stront,
Stink je morgen uitje mond.
Een merkwaardige variant is met je kop door de stront! Als er ook hier sprake is van
een ellips moeten wij val of ga aanvullen.
Eveneens in Hengelo kent men:
Watje
Met je
Met je
Ben je

zegt, hen je zelf,
kop door de helft,
vork in je reet,
morgen lekker heet.

In Schilde (provincie Antwerpen) kent men uw broek scheurt in de helft als regel (2),
maar dat is natuurlijk geen verwensing. In Merksem, Brasschaat, Kapellen en Herentals geeft men slechts twee regels op:
Al watje zegt, ben je zelf,
Met je broek in de helft.
In Doetinchem wordt weer een andere variant overgeleverd:
Wat je zegt, ben jezelf,
Met je kop door de helft,
Met de lepel in je kont,
Loop je morgen de hele wereld rond.
Daaraan wordt dan vervolgens nog toegevoegd:
Harrie Nak met de piemel in de knak.
Lobith varieert als volgt:
Watje zegt, ben je zelf,
Met je kop door de helft,
Met je vork in je kont,
Zo loopje de hele wereld rond.
In Vlissingen werd ook aangetroffen:
Watje zegt, ben je zelf,
Met je kop door de helft,
Met een lepel in je mond,
En een vork in je kont,
Zo loopje de hele wereld rond.
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Amsterdam zou Amsterdam niet zijn, als het niet anders was dan andere steden. Het
moet die eer evenwel delen met het Brabantse dorp Waalre:
Watje zegt, ben je zelf,
Met je kop door de helft,
Met je kop in de sloot,
Ben je morgen lekker dood.
De tweede verwensing die wij hier ontmoeten, luidt [val] met je kop in de sloot! De
emotionele betekenis ervan wijst op haat, minachting, afkeer enz. en kan opnieuw
weergegeven worden met 'rot op, val dood'.
Roermond heeft in de regels (3) en (4) ook net weer iets anders:
Watje zegt, ben je zelf,
Met je kop door de helft,
Met je kop door de stront,
Ben je morgen weer gezond.
—» broek, elf, koffiemelk, lepel, tiet, touw en verf.
heil —> hel.
helpen
In het Middelnederlands komt reeds voor helpe of hulpe (mi) (God). Bredero kent
help God! als uitroep van verbazing, schrik, beklag enz. Als uitroep van verbazing,
ontzetting enz. kennen wij voorts God zal me helpen! Deze laatste uitroep stamt
natuurlijk uit de formule zo (waarlijk) helpe (mij, hem, u) God!, die gebruikt werd tot
krachtige of plechtige bevestiging (bij ede) van de waarheid, van goede trouw, van
onschuld. In het Middelnederlands luidde die eedformule (also) helpe (mi) God. De
vloek help God! betekent 'godverdomme'. In het jongere mijn help!, o mijn lieve, goede
help! vervangt help het woord God. -> God, Godhelp, gunst.
hem
De eufemistische verwensing krijg hem! drukt met het loze object hem iets onaangenaams, een ziekte of ander onheil, uit. Iemand die vol minachting een ander iets
toewenst, kiest immers altijd voor iets onheilspellends. De betekenis is 'ga toch weg'.
—> krijgen.
hemel(tje)
Reeds in de vroege Middeleeuwen zwoer men bi den hemele. In allerlei uitroepen
wordt hemel als substituut gebruikt van God, dikwijls om die heilige naam bewust te
vermijden. Ik noem hier in 's hemels naam, om 's hemels wil, de hemel beware me, de
hemel verhoede, o hemel, mijn hemel, goeie hemel, lieve hemel. Als uitroep van bevreem-
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ding, verwondering, verbazing, ergernis, schrik, beklag, vertedering enz. wordt och
heden gebruikt. Oorspronkelijk was het een bastaardvloek en wel een vervorming van
Heer(e)! of van hemel! De vloek God in de hemel wordt gebruikt om verontwaardiging,
frustratie, irritatie en andere emotionele gevoelens een uitlaatklep te bieden. Vaak
volgt de toevoeging nog aan toe. Dit laatste geldt zeker voor de uitroep van verbazing
hemeltje! Bij Harrebomée [1858] komt de verwensing voor loop naar de hemel en
verkoop je aan de hel! met de betekeniselementen 'ik ben boos of ontstemd door je
gedrag, hoepel nu maar op'. In het hedendaags Nederlands komt voor vlieg ten hemel!,
een verwensing die ik aantrof in De steen der wijzen [1983] van Maarten Biesheuvel en
die natuurlijk geen andere betekenis heeft als 'hoepel op, wat heb ik een hekel aan je'.
Als men zo'n hekel heeft aan iemand dat men hem eigenlijk dood wenst, gebruikt
men in Vlaanderen volgens Mullebrouck (1984) ook wel ik hoop dat ge in de hemel
komt, en hoe eerder hoe liever! —>• God, goedheid, heden, hel, Jezus, vrede.
hemelen —> gadsamme.
hemelrijk, hemelrike
In de Middeleeuwen kwam de eed hi den hemelrike voor. Als die eed ijdel gebruikt
werd, werd zij tot vloek. —> heilige.
hemels —» deugd, goedheid, naam, tijd.
hemelsnaam —» naam.
hemeltjelief
Bastaardvloek die qua betekenis en functie vergelijkbaar is met lieve hemel! Het
verkleiningssuffix en de achterplaatsing van het bijvoeglijk naamwoord geven de
vloek een milder karakter. Als uitroep drukt de term schrik, verwondering, verbazing
enz. uit. —» hemel(tje).
hen
Mullebrouck (1984) kent voor Vlaanderen de verwensing loop naar de hennen en kam
de haan! In de emotionele betekenis van deze verwensing is niets meer terug te vinden
van de letterlijke. Zij drukt thans minachting uit en kan weergegeven worden met
'donder op, ik wil niets meer met je te maken hebben'. —> kammen.
hengst
Alleen in Den Haag is de verwensing krijg een paar (Polynesische) hengsten! gevonden.
Vgl. Bral e.a. (1998). Of hier hengst in de betekenis Vurig mannelijk paard' dan wel
'krachtige stoot of slag, dreun' bedoeld wordt, laat ik in het midden. De verwensing
wijst op woede, onmacht, ergernis en soortgelijke frustraties en kan weergegeven
worden met 'rot op'.
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henker
Dit oorspronkelijk Duitse woord heeft zich in betekenis ontwikkeld tot 'beul, scherprechter'. In verwensingen, uitroepen e.d. wordt het gebruikt als vervanger van duivel.
O.a. door Willem Bilderdijk: "De henker haal zo'n wijf." Daarnaast wat henker!
'duivels nog aan toe, drommels'.
herejee(tje)
Herejee en het daarbij behorende verkleinwoord herejeetje herkennen wij gemakkelijk
als een tautologische verbastering van Heere Jezus! Zo ook harrejee. De term wordt
thans vooral gebruikt als een milde uitroep van schrik, spijt, verbazing, verontwaardiging, bij het zien of vernemen van iets ontzettends, verbijsterends, ongehoords. Als
variant komt nog heremejeetje voor, dat een verbastering is van Here mijn Jezus. —»
heer, jeetje(s).
here mensen
Tot uitroep van verbazing geworden vloek. Vooral nog gebruikt in Vlaanderen
volgens Mullebrouck (1984).
heremejee(tje) —> herejee(tje), jeetje(s), Jezus.
heremijntijd —» heer.
Herodes
Waarschijnlijk wordt met Herodes de viervorst van Galilea en Perea bedoeld, die
regeerde van 4 v. Christus tot 39 n. Christus. Een zegsman uit het Zuid-Brabantse Asse
geeft als verwensing op kus nu die van Herodes! De emotionele betekenis is 'ik minacht
je, hoepel nu maar op'. De letterlijke betekenis zal zijn 'kus de kloten van Herodes'.
—» kloot, kont, kussen.
herpesteringkanker
In de Randstad noteerde ik krijg de herpesteringkanker aan je hart! Deze verwensing
met zijn versterkende elementen herpes en tering drukt woede en andere frustratie uit
en betekent 'ik minacht je op een buitengewone wijze'.
herrie
In de verwensing krijg de herrie! lijkt herrie een soort substituut te zijn voor een
afschuwelijke kwaal of ziekte. Herrie, dat omstreeks 1800 voor het eerst in onze taal is
binnengedrongen, heeft nog een zeer onzekere etymologie. Misschien moeten wij
voor een verklaring van de verwensing aansluiting zoeken bij de betekenis 'ruzie' of
'last'. Is die veronderstelling juist, dan wenst men iemand toe dat hij de speelbal van
veel ruzie wordt. —> krijgen, reetketelsteenherrie.
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hersenbekken
In de oorspronkelijke eedformule bij gods hersenbekken worden God en diens hersenpan tot getuigen aangeroepen dat men de waarheid spreekt. Het ijdel gebruik van de
formule maakt haar tot een vloek. Die vloek is vervolgens verbasterd tot bij gans
hersenbecke. Komt uitsluitend in de 17de eeuw voor. —» gans2.
hersenspoelen
Woede, verontwaardiging enz. spreekt uit de verwensing^ je reet laten hersenspoelen!
'donder op, ik veracht je'. Afkomstig van Herman Brusselmans en geciteerd door De
Ley (1994: 35).
hersenspoeling
De verwensing krijg een hersenspoeling! met als betekenis 'ik walg van je', werd
opgegeven door een scholiere uit Katwijk.
herte —» hart.
het
De verwensing je kunt het me doen betekent thans 'bekijk het maar, je kunt me wat'.
Voor de letterlijke betekenis moeten wij waarschijnlijk uitgaan van: je kunt het
ik-weet-niet-wat met me doen. Ook bestaat de verwensing krijg het! Dit kan een ellips
zijn van krijg het heen-en-weer! Het loze object het drukt iets onaangenaams uit. Zo
ook in bekijk het even!, dat ongeveer hetzelfde betekent als stik maar!, en in maak het
nou!, dat in de buurt komt van ben je nou helemaal van god los! Iemand die in woede
een ander iets toewenst, kiest immers altijd voor iets onheilspellends. —> krijgen,
kunnen.
hets
Vervorming en verkorting van de bastaardvloek bi get. De verbastering sluit de
herkenning van een vloek bijna uit. Als uitroep en tussenwerpsel drukt hets verbazing,
medelijden e.d. uit. —» get.
hiel
In het Waasch Idioticon noteert A. Joos de platte verwensing kus mijn hielen! en geeft
haar de betekenis 'loop naar de maan!, verhaar!' En Mullebrouck (1984) kent voor
Vlaanderen ge hebt schone hielen, kapt het maar aan! Een bevredigende verklaring voor
deze verwensing heb ik niet, omdat ik niet kan gissen waarop het terugslaat. Ik ga uit
van een ironische onderlaag. Het slachtoffer heeft zogenoemd mooie hielen die de
verwenser graag wil zien, maar dan wel uit afkeer of woede. Hij zegt eigenlijk op een
metonymische wijze dat iemand weg moet gaan, op moet sodemieteren. Het werkwoord aankappen betekent letterlijk 'beginnen te kappen', maar dat is ambigu en
betekent zowel '(af)hakken' als 'ergens een hoog bovenstuk opzetten' en in relatie met
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hiel misschien zelfs 'bedekken'. Maar, zoals gezegd, het strooit roet in het eten. Sanders
en Tempelaars (1998) geven zich in hun betekenisomschrijving 'je hebt mooie hielen,
zo mooi dat je moet beginnen ze te kappen' te weinig rekenschap van de functie van
het. Uit een enquête van 1999 blijkt dat slechts 4 van de 111 Vlaamse zegslieden deze
verwensing (nog) kennen. —» rollen.
hier-en-daar, hier-en-ginder —» God-hier-en-daar.
hik
Een krampachtige samentrekking van het middenrif, gepaard gaande met een eigenaardig, hoog keelgeluid, kortom de hik, is wat de meeste mensen vervelend en
ongemakkelijk vinden. Een verwensing als krijg de hik! betekent wellicht niet dat men
in een opperste vorm van razernij of woede verkeert, maar het adrenalinegehalte is
wel zo gestegen dat men, weliswaar met inzet van iets minder zwaar geschut, zijn
omgeving of zichzelf iets weinig benijdenswaardigs toewenst. Soms wordt de verwensing versterkt door de toevoeging met korte tussenpozen! Zie Van Eijk (1978: 87).
Andere versterkingen zijn krijg de blafhik!; krijg de kuthïk!; krijg de muizenhik!; krijg
de zevendaagse kik! en krijg de paardenhik! De emotionele betekenis duidt op ergernis,
minachting e.d. en kan goed weergegeven worden met 'rot op'. —>• krijgen.
Hoboken
De plaatsnaam Hoboken wordt gebruikt in de verwensing ik wenste dat gij op de heide
te Hoboken laagt! Het betekeniselement dat in Hoboken vertegenwoordigd is, is 'ver
weg'. De emotionele betekenis is veeleer 'je betekent niets meer voor mij, ik heb
vreselijk het schurft aan je, ik minacht je'. —> heide, Mokerhei.
hode —» hoofd.
hoed —» sterven, stikken, verharen.
/toe/—» storten.
hoepelen
In West-Vlaanderen komt de verwensing loop, ga hoepelen! voor. De betekenis, die
op ergernis, boosheid e.d. duidt, is duidelijk: 'ik ben boos op je, ga nu maar ver van
mij vandaan'.
hoer
In De Zilk (ZH) gebruikt men de verwensing, ga toch hoeren zoeken! De emotionele
betekenis ervan duidt op minachting. De restwaarde van de vervloekte is in de ogen
van de verwenser niet meer dan lopen langs de moreel afgekeurde randen van de
maatschappij. Alleen daar is nog een plaatsje voor hem. —» gaan.
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hoerenkanker
In Den Haag komt de vloek krijg de (pokken)hoerenkanker! voor. Vgl. Bral e.a. (1998).
De ziekte hoerenkanker is niet overgeleverd in de woordenboeken. Het woord zou
'kanker die bij hoeren voorkomt' kunnen betekenen. Misschien moeten wij denken
aan ovariumkanker. Emotioneel drukt de vloek minachting, ergernis e.d. uit. De
huidige betekenis is vooral 'rot op'. Natuurlijk wordt de intensiteit ervan versterkt
door het element pokken-.
hoere(n)voeten —» voet.
hoest -> bloedhoest, broekhoest, kriebelhoest.
hoesten
In het blijspel Jan Los, of den Bedroogen Oostindies vaêr [1721] van A. Alewijn komt de
verwensing loop hoesten! voor: "Loop hoesten, krengen, met dat plaagen." De betekenis ervan zal zoiets zijn als 'loop heen, rot op'. Vergelijkbaar met deze verwensing
is krijg de koorts! —> lopen.
hol
De betekenis 'bekijk het maar, donder op' voor de verwensing kus, lik mijn hol! is de
meest actuele. Het choquerende karakter van de verwensing ligt natuurlijk bij de
letterlijke betekenis van deze gebiedende wijs. Een correspondent uit Raalte kent ook
kus me hol! Mullebrouck (1984) geeft voor Vlaanderen kust het hol van Fluto! Voor
Fluto mogen wij wellicht een vervorming veronderstellen van de god van de onderwereld, Fluto. —>• aars, gat, kont, naars, poeper(d), reet, steken, vessie.
hollanditis
Hoewel men op het eerste gezicht zou denken te maken te hebben met een verwensing,
is krijg de hollanditis!, dat in de jaren tachtig op allerlei spandoeken in demonstraties
verscheen, dat in de verste verte niet. Natuurlijk voedt het achtervoegsel -itis, dat
'ontsteking van...' betekent, de gedachte aan een ziekteverwensing. Toch is hollanditis
het tegenovergestelde. Het is voor een Nederlander een geuzennaam. Voor een
verklaring daarvan volg ik in het kielzog van Herman Vuijsje en Jos van der Lans
(1999: 41): "In 1981, toen in Nederland breed verzet bestond tegen de plaatsing van
NAvo-kruisraketten, lanceerde de Britse historicus Walter Laqueur het begrip 'Hollanditis'. De symptomen van deze Dutch disease waren een naïef verlangen om buiten
de wereldproblemen te blijven en een afkeer om geld uit te geven aan defensie." Een
dergelijke ziekte kan nauwelijks aanspraak maken op die naam als de term staat voor
gerespecteerde eigenschappen. En in verwensingen wensen wij elkaar wel wat anders
toe dan vaderlandse deugden.
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holstrontverklontering
Scholieren in het westen en oosten van Nederland gebruiken de verwensing krijg de
holstrontverklontering! Een informant deelde mij mee dat het een grove variant was
van krijg harde poep! Obstipatie zouden wij zeggen. In woede geuit, betekent deze
vloek 'rot op, want ik walg van je gedrag'. In Den Haag bezigt men de versterkte variant
krijg de stinkende holstrontverklontering! Overigens meldt een zegsman uit Bussum dat
de verwensing daar al vanaf eind jaren zeventig bekend is. —> krijgen.
holtor
Een tweeëntwintigjarige vrouw uit Baarn geeft als verwensing op krijg holtorren!
Bijtende emotionaliteit kan men haar niet ontzeggen. Walging, weerzin en minachting zijn de emoties die erdoor uitgedrukt worden. De betekenis? 'Ik kots van je, rot
op.'
holy
Uit het Engels ontlenen wij volgens het enquêtemateriaal uit 1994 de verwensingen
holy konoly en holy shit. Andere klankschilderende verwensingen met holy treffen wij
in holy banaan, holy bef, holy cow, holyMoly en holyMoses. Zij drukken alle verbazing,
verwondering en verbijstering uit. Scholieren gebruiken deze vloeken, evenals holy
macaroni!, een schertsende vloek, die dezelfde betekenis heeft als lieve hemel! Holy
mackerel!, holy smoke!, by the holy (jumping mother of) Moses! en by the (holy) piper
that played before Moses! zijn niet in ons materiaal aangetroffen. -> bef, Moly, Mozes,
shit.
hompeschompus
Een vijfenveertigjarige zegsman uit Dieren kent de verwensing krijg de hompeschompus! Wij hebben hier te maken met een versterking van krijg het schompus! De
emotionele betekenis is 'ik veracht, ik minacht je en wil je niet meer zien'. —»
schompes.
hond, hongd
In een zeventiende-eeuws toneelspel, genaamd Ouden ende Jonghen Hillebrand [1639]
van de hand van M. Voskuyl, komt de bastaardvloek by gantsch honde 'bij de hond
van God' voor. Ook hier weer een vloek waar met een van Gods schepselen gevloekt
werd. Bij Bredero en Hooft komen wij gans hongden tegen voor (bij) Gods wonden.
Mogelijk zijn al deze veronderstellingen niet juist en moeten wij uitgaan van een
verbastering van bij Gods genade! Honden zal dan waarschijnlijk uit onde 'genade'
misvormd zijn. Mullebrouck (1984) kent voor Vlaanderen loop naar de hond zijn
kloten!, een verwensing die op woede en minachting duidt en die weergegeven kan
worden met 'sodemieter op'. In Noord-Brabant kent men volgens Sanders en Tempelaars (1998) ga je hond likken! De emotionele betekenis ervan duidt vooral op
minachting en kan het best weergegeven worden door 'donder op'. In mijn enquête -

385

HONDERD I HONDSVOT

materiaal komt de verwensing helemaal niet voor. Dat zou op veroudering of thuistaal
kunnen wijzen. —» bok, das, gans1, haas, hart, kat, kieviet, koe, koekoek, konijn, muis,
slak, varken, vink, wolf.
honderd
In de verbinding hij gans honderd is honderd mogelijk een vervorming van wonden.
Is zulks het geval, dan mogen wij er een bastaardvloek in zien van Gods heilige
lijdenswonden. Op het moment dat men in honderd geen verbastering meer ziet van
wond, maar er een telwoord in herkent, krijgt dat telwoord een soort versterkende
functie dat een verdere uitbreiding kon ondergaan, zoals wij zien in gans guts hondert
en twintigh. Andere bastaardvloeken met telwoorden zijn: gans honderden, pots
honderd slapprementen; pots honderd twyntig luyster; wat honderd guldelingen. In deze
laatste uitroepen, die niet verder reiken dan de 17de eeuw, heeft honderd uitsluitend
een verhullende betekenis. Door zijn donkere klank kan honderd fungeren om op hol
geslagen emoties beheersbaar te maken. Honderd doet ook dienst als versterker van
duizend in de volgende bastaardvloeken c.q. uitroepen: honderd duizend schanden;
honderd duizend duitsche duikers; honderd duizend françoysen. Honderd zoekt ook het
gezelschap van geld: wat honderd guldelingen; hij honderd duizenden stuiveren. Als
honderd echt als telwoord gebruikt wordt in vloeken, dient het om kenbaar te maken
hoe vaak de vloek geldt. In het zuiden van ons taalgebied komt de bastaardvloek
honderd zakken gort voor de nonnen voor, dat een omcirkelend substituut is voor
godverdomme. In het hedendaags Nederlands (Van Eijk 1978:80) komt als verwensing
voor ik hoop dat je honderd wordt, maar dan vannacht nog! Deze hatelijkheid wordt
in woede gebruikt en heeft de intentie om het slachtoffer van de verwensing duidelijk
te maken dat hij geminacht wordt en zo snel mogelijk moet ophoepelen. —» duizend,
guldeling, stuiver, suiker.
hondsdag
Dit woord komt in het Middelnederlands reeds voor in de verwensing een hontsdag
in u caecken. De verklaring ervan moeten wij waarschijnlijk zoeken in de betekenis
van hondsdagen 'de heetste, droogste en ongezondste tijd van het jaar, de tijd ook
waarin volgens het volksgeloof de honden dol worden'. "De 'hondsdagen' vallen in
dat deel van het jaar waarin de Hondsster (Sirius, de Grote Hond) tegelijk met de zon
opkomt, tussen 19 juli en 18 augustus" (Van Eijk 1994: 72). Misschien houdt de verwensing een vreselijke ziekte in. Misschien mogen wij aan een associatie met hondsdolheid denken. Desondanks houdt de verwensing occulte diepten.
hondsvot
De letterlijke betekenissen van hondsvotlaten aan duidelijkheid niets te wensen over:
'vrouwelijke geslachtsdeel van een hond, hondsklink; verachtelijke kerel, ellendeling;
lafbek'. In combinatie met gans is het gewoon in de 17de en de 18de eeuw. Mogelijk
moeten wij hier een bastaardvloek veronderstellen van hij Gods hondsvot, een wel heel
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banale aanroep ten getuige dat men de waarheid spreekt. Misschien is er ook een
andere verklaring mogelijk en moet men in hond een verbastering van God aannemen,
terwijl vot een verkorting is van voet. Bij Gods voeten is op zich als vertrekpunt niet
onaannemelijk en wordt ondersteund door het Duitse potzfut! —» matsfots.
hongd —> hond.
hongkongindianenteringtyfus
Krijg de (bescheten) hongkongindianenteringtyfus! is een gestapelde verwensing die
alleen in Den Haag blijkt voor te komen. Vgl. Bral e.a. (1998). Het gaat hier om een
drie- tot viervoudige versterking van krijg de tyfus! De emotionele betekenis duidt op
een bijna onbenoembare minachting en kan het best weergegeven worden met
'donderstraal op, ik kots van je'. —> tyfus.
hoofd
Reeds in het Vroegmiddelnederlands zwoer men bi dijns selfs hoefde 'bij je eigen
hoofd'. In de oorspronkelijke eedformule bij Gods hoofd worden God en diens hoofd
tot getuigen aangeroepen dat men de waarheid spreekt. Het ijdel gebruik van de
formule maakt haar tot een vloek, die alleen aangetroffen is in de verbasteringen bij
gans hoy en bij gans hoofd. —> long.
hopen —> honderd.
hotsmodee —» asmodee.
hoy —» hoofd, Jan2.
hubelcelubes
Dit woord komt voor in de verwensing krijg de hubelcelubes! De etymologie ervan is
vooralsnog duister. De wetenschappelijk eindredacteur van het Nederlands Tijdschrift
voor Geneeskunde, dr. H. Walvoort, deelt mij desgevraagd de volgende suggesties mee:
"1. 'Hubble-bubble' betekent in het Engels: waterpijp, geborrel. Wellicht wenst de
gebruiker van de vloek de ander winderigheid of diarree toe; 2. Het laatste deel van
het woord ('lubes') associeer ik met 'lues', een synoniem voor syfilis, de bekende
geslachtsziekte - ook echt iets voor een verwensing. De toevoeging van de andere
lettergrepen ('hubelce') maakt het korte woord 'lues' misschien wat indrukwekkender
als krachtterm, en misschien wordt 'lues' er door die toevoeging ook voor de spreker
wat minder afschrikwekkend door." Sanders en Tempelaars (1998) stellen voor om
hubelcelubes als een fantasieziekte te verklaren, die gevormd is uit fantasie-elementen.
"Het gaat dan om een quasi-geleerde vorming die de draak steekt met de medische
vaktaal." —> krijgen, bubbelesenes.
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Hughe
In het MNW m: 730 komt de volgende gedegenereerde zelfVerwensing voor condi mi
dies vroet ghemaken, ie wille dat ghi mi Hughe heet! 'Als jij mij dit wijs zou kunnen
maken, zou ik willen dat je mij Hugo noemt'. De betekenis van Hughe is 'een hele bol,
kerel', maar kan ook ironisch opgevat worden. In dat laatste geval moet Hughe dan
verklaard worden als 'ezel, uilskuiken'.Wij vermoeden dat het echter in de aldaar
opgegeven citaten niets anders betekent dan 'hoepel op'.
huis
Mullebrouck (1984) kent de verwensing loop naar huis, uw moeder bakt soep van
kriekstenen! In Nederland zouden wij in plaats van krieksteen kersenpit gebruiken. De
letterlijke betekenis van de verwensing nodigt uit tot een volstrekt zinloze bezigheid.
De emotionele betekenis duidt erop dat men iemand liever kwijt dan rijk is. Deze
Vlaamse verwensing is niet hoogfrequent. Slechts 13 van de 111 in 1999 door mij
geënquêteerde Vlamingen zeggen haar te kennen. —> personeel.
hut(s)
Verdere verbasteringen van bigut. Vóór de 17de eeuw niet gevonden. De verbastering
sluit de herkenning van een vloek door de hedendaagse taalgebruiker zo goed als uit.
Als uitroep en tussenwerpsel drukt hut(s) verbazing, medelijden e.d. uit. —» gut.
hu tselen
De letterlijke betekenis van hutselen is 'schudden en vervolgens laten vallen van één
of meer muntstukken, waarbij men raadt of kruis of munt boven zal komen te liggen'.
Hutselen doet men dus in een kansspel. Bij dit werkwoord ontwikkelde zich de
verwensing loop hutselen en loop, hutselt! Het WNT spreekt van een schertsende
verwensing en kent daaraan de betekenis toe van 'loop rond, loop naar de pomp'. —>
lopen.
hutspot
Wordt een enkele maal als bastaardvloek gebruikt "Of hy na het Oosten trekt, of het
Zuyd, Wat huspot is 'er my aan geleegen?" [1709], lezen wij bij H. van Halmael.
Hutspot moet in dat geval een verbastering van God (via gut) zijn. Het tweede element
is wellicht als spot bedoeld. Er blijft een laag van ondoorzichtigheid op deze verwensing liggen. —» hemel(tje).
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Iesjekeep —> barbiesjes.
iget
Bastaardvloek ontstaan uit biget, dat op zijn beurt weer een verbastering is van bigod.
igo, igoy, ijgo
Verbastering van bi Gode. Sedert de 17de eeuw is deze bastaardvloek niet meer
aangetroffen. Als uitroep drukt de formule verbazing, medelijden en irritatie e.d. uit.
->God.
Igod —> God, igo.
igurcke, ygurcke
Verbastering van bi gort. Sedert de 17de eeuw is deze bastaardvloek niet meer aangetroffen. Als uitroep drukt de formule verbazing, medelijden en irritatie e.d. uit. —>
gort.
Iherusalem —» Jeruzalem.
iloo
Bastaardvloek die een contaminatie is van bilo en igo. IJdel gebruik en meineed
maakten de oorspronkelijk vrome formule tot vloek en uitroep van ongeloof, ontgoocheling enz.
influenza
Sanders en Tempelaars (1998) noemen de verwensing krijg de influenza! en geven aan
dat zij in Hilversum een tijd lang gangbaar is geweest. Geen van mijn ruim 1500
informanten uit 1997-1998 noemt haar. Het komt mij voor dat wij hier met een poëem
of met thuistaal te maken hebben. Over de emotionele betekenis bestaat nauwelijks
misverstand. De vloek drukt ergernis en minachting uit en kan weergegeven worden
met 'donder op'. Overigens is interessant wat mijn zo juist geciteerde bron verder
opmerkt: "Het gebruik van geleerde termen in verwensingen is ongebruikelijk, tenzij
men die termen een beetje belachelijk wil maken."
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inkisten
In Polletje Piekhaar [1935] van Rotterdammer Willem van Iependaal stuiten wij op de
volgende verwensing: val dood en laatje inkiste door je vaar, die kassiebuffel! Of'inkisten
nu 'in- of opsluiten' betekent, of misschien zelfs 'in de doodskist leggen', is niet het
meest wezenlijke. Dat is veel meer het gegeven dat de verwenser iemand in zijn woede
uit minachting zover weg wenst dat daardoor zijn adrenalinegehalte daalt.
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jaar
In de Middeleeuwen kende men de eedformule bi den goeden jaren. Dit zou een
analogievorming kunnen zijn naar bi den go(e)den daghe, waarin sommigen een
verbastering zien van bider liever gods ghenaden 'bij de hoge eer van Gods genade, bij
al wat heilig is'. Deze eed kan zich reeds in de genoemde periode tot uitroep
ontwikkeld hebben. In alle eeuwen kon en kan men over zichzelf en over zijn vijanden
allerlei onheil afbidden. In de Middeleeuwen werd bij ons daarvoor o.a. de verwensing
een quaet, droevich, droeve jaer gebruikt. Dirck Volckertszoon Coornhert schrijft in
een vertaling van Boccaccio [1564] nog: "Dat Godt U ende hem een quaet jaer moet
gheven."
Jacob
Bij Sint-Jacob is een eedformule waarbij de heilige Jacobus tot getuige wordt aangeroepen dat men de waarheid spreekt. Het ijdel gebruik van die eedformule maakt haar
tot vloek, die, om te voorkomen dat de heilige dat gebruik aan de spreker zou
vergelden, verbasterd en dus afgezwakt kan worden. De betekenis is 'bij de heilige
Jacobus van Compostela'. Varianten zijn: bi sente Jacob, tjacob, bi sente Jacob van
Compostelle. In de volkstaal komt ook voor Jaapkop, Japik en de verkorting Jaap.
Andere verkortingen zijn Cop(pe), kop, koop, Kobus, Koos, Kobe, Kowe en K00. De
eedformule 't Jacob! of tjacob heeft zich ontwikkeld tot een uitroep van verzekering.
Jacobus de Meerdere, broer van Sint-Jan de evangelist en zoon van Zebedeüs, werd
na Petrus en Andreas samen met zijn broer Johannes door Christus geroepen om in
plaats van vissers van vissen, vissers van mensen te worden. Jacobus was dus apostel.
Uit de bijbel weten wij dat hij op bevel van koning Herodes werd onthoofd. Vanaf de
7de eeuw wordt in enkele bronnen vermeld dat Jacobus in Spanje zou hebben gepreekt
alvorens in Jeruzalem de marteldood te zijn gestorven. Volgens de legenden werd het
lichaam van Jacobus na diens terechtstelling door zijn leerlingen heimelijk overbracht
naar Noord-Spanje. Aan de uiterste grens van Galicië werd het begraven, waar het
graf lang verborgen bleef en pas weer in de 9de eeuw op wonderbaarlijke wijze werd
gevonden. De plaats van Jacobus' heiligdom kreeg pas in de 11de eeuw de naamgeving
'Compostela'. Rond 1100 kregen de jacobuslegenden en jacobusverering hun uiteindelijke vorm en betekenis: toen werd Compostela inderdaad het belangrijke bedevaartsoord dat Jerusalem en Rome naar de kroon zou gaan steken. Het verhaal over
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Jacobus werd in de Nederlanden bekend uit de Spiegel Historiael [1284] van Jacob van
Maerlant. De pelgrims naar het graf van Jacobus hadden een rotsvast vertrouwen in
diens vermogen om hen van aardse boeien te verlossen en hun ziel uit de tentakels
van de duivels te redden.
jaesie
Milde bastaardvloek, uitroep en onschuldig tussenwerpsel, ontstaan door klanksubstitutie van de persoonsnaam Jezus. —» jees.
Jaffa —> barbiesjes.
jak —> jakkes.
jakdomme
Bastaardvloek waarvan het eerste element een vervorming is van Jezus en het tweede
van verdomme. Als uitroep drukt de term ingehouden woede en frustratie uit.
jakkes, jakkie
Is een verbastering van jasses (1612) enjaszes!, vloeken die op hun beurt teruggaan op
Jezus. Het woord doet dienst als een uitroep van tegenzin, afkeer of walging. Naast
jakkes (1910) komt een verzachte vorm jakkie en jak voor. —» ajakkes, jakdomme,
jasses.
Jan1
In plaats van God gebruikt men een andere persoonsnaam om de kracht van een
blasfemie af te zwakken. In ons materiaal ontmoeten wij: Jandekke, Jandemme,
Jandome, Jandomme, Jandooie, Janstramme, Janverdikke, Janverdomme, Janverstramme. Voorts in Sakkerjan, Sakkerjen, jandorie, jandubbeltje, potjandorie, potjandosie.
Curieus is daarnaast het voorkomen van Jan in met god- versterkte vormen als
godjandorie, godjandosie. Het WNT vermeldt ook nog jandoppie (in Groningen) en
janverdomme, janverdikke, janverkrikkeme, jandorie voor het zuiden van het taalgebied. Substitutie door een eigennaam blijkt overigens niet beperkt tot Jan, gegeven
het voorkomen van keesverdoosje en gossiepietje, gosjepietje. Hetzelfde WNT noemt bij
Jan en heel de wereld eveneens een soort vloek. Letterlijk staat er eigenlijk 'bij God en
heel de wereld'. —» Gerrit, Joos.
Jan2
Voor de wereldlijke overheid wordt de eed afgelegd door het omhoog steken van twee
vingers van de rechterhand en door het uitspreken van de volgende woorden: zo
waarlijk helpe mij God almachtig!'Voor de Kerk legt men de hand op het evangelieboek,
gewoonlijk op het begin van het Sint-Jansevangelie, met de woorden zo waarlijk helpe
mij God en deze heilige evangeliën! De betekenis van deze eedformulieren is 'als ik de
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waarheid spreek, helpe mij God, als ik de waarheid niet spreek, straffe mij God'. Bij
Sint-Jan is een eedformule waarbij de heilige Johannes tot getuige wordt aangeroepen
dat men de waarheid spreekt. Het ijdel gebruik van die eedformule maakt haar tot
vloek, die, om te voorkomen dat de heilige dat gebruik aan de spreker zou vergelden,
verbasterd en dus afgezwakt kan worden. Omdat de mens van zijn aangeroepen
heilige niet alleen genezing van een bepaalde kwaal verwacht, maar ook gelooft dat
die heilige de ziekte kan veroorzaken, kan een aanroep ook een verwensing worden.
Omdat de heilige Johannes de Doper wordt aangeroepen tegen de vallende ziekte, is
het begrijpelijk dat als zijn naam in een verwensing gebruikt wordt, zulks betekent
dat men hem vraagt iemand met die ziekte te treffen. Bij sint(e) Jan betekent 'bij de
heilige Johannes'. Als variant komt ook voor ba 't Jan, bij mijn sjan. Er zijn zeer vele
Sinten-Jan, schrijft Van Setten (1986: 38): "De rooms-katholieke kerk alleen al kent,
als ik goed geteld heb, wel 154 heiligen van die naam." Waarschijnlijk gaat het om
Johannes de Doper. Die is in elk geval bedoeld in het navolgende blasfemische vers,
dat afgedrukt staat in Naaijkens (1993: 153): "Johannes d'n Doper// z'n gat is van
koper// z'n gat is van blik// rikketikketik." De Baere (1940: 126) schrijft over hem:
"Ontelbare malen komt zijn naam reeds van de 13de eeuw af in allerlei geschriften
voor, hetzij als eed, hetzij als uitroep. Niet te verwonderen is het dan ook, dat de
formule onder dat veelvuldig gebruik is gaan 'afslijten', zonder dat daarom noodzakelijk aan gewilde verminking moet worden gedacht." Gezworen werd er 'bij het
hoofd van St.-Jan' (tjans hoy, tiansoy, tjans hode) en 'bij de macht van St.-Jan' (tsens
macht). Als belangrijkste varianten zien wij tjan, tian, f jan, t'ian, tjaen, tiaen, parjan,
ba 't Jan, bij mijn sjan. In Clute van Nu Noch [...] en in Trijntje Cornelis [1657] van
Constantijn Huygens. En natuurlijk de bekende wisseling in sente, sunte. —» tjan.
jancholera
In Den Haag kent men volgens Bral e.a. (1998) de verwensing krijg de (dronken)
jancholera! Het betreft hier natuurlijk een versterking van de verwensing krijg de
cholera! Letterlijk zou men uit kunnen gaan van 'krijg de cholera die kenmerkend is
voor een (dronken) mens'. Jan vat ik op als een metonymisch gebruik van mens. De
emotionele betekenis duidt op minachting en kan het best weergegeven worden met
'lazer op, ik wil absoluut niets meer met je te maken hebben'.
jandekke
Bastaardvloek die bestaat uit de persoonsnaam Jan, een naam die vaak gebruikt wordt
als substituut voor God, en een verkorting van verdekke. Als uitroep drukt de term
ergernis, ongeduld e.d. uit. Alleen aangetroffen in Vlaanderen.
jan doet er niet toe
Bastaardvloek waarin Jan een eufemistisch substituut is van God. De vloek komt voor
in de 17de eeuw en wel in Bredero's Moortje [1617]. Betekenis en functie zijn gelijk aan
die van verdraaid, verdorie, verduiveld enz. -> Jan1.
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jandom(tn)e
Substitutievloek waarin Jan in plaats van God gebruikt wordt. Domme is natuurlijk
de verkorte vorm van verdomme. Als uitroep drukt de term ingehouden verbazing,
ergernis, ontmoediging, verontwaardiging enz. uit. De betekenis is vergelijkbaar met
'drommels, verdraaid'. In de 19de eeuw komt de variant Jandome! voor. —» Jan'.
jandoppie
Bastaardvloek waarin Jan een substitutie is voor God en het onzinwoord doppie de
plaats inneemt van (ver)domme. Zie verder jandom(m)e.
jandor(i)e, jandosie
Substitutievloek waarin Jan in plaats van God gebruikt wordt en dorie en dosie een
verzachte en verkorte vervorming zijn van verdorie of verdosie c.q. verdomme. Zie
verder jandom (m)e.
jandriedikkie
Negen van de tien Nederlanders kennen potverdriedubbeltjes als een geëufemiseerde
vloek die in de plaats komt van godverdomme. Met jandriedikkie ligt dat anders. Deze
bastaardvloek kwam in mijn materiaal slechts één keer voor. Hij is opgebouwd uit de
persoonsnaam Jan, die vaak als plaatsvervanger dient van God, uit dikkie, dat een
verkorte en verzachte vorm van verdikkie is, en uit het telwoord drie, dat moet
voorkomen dat de vloek een minimum aan emotionaliteit uitdrukt. Geveinsde
boosheid, ongeloof, verwondering wordt ermee kenbaar gemaakt. Het klankidioom
ervan doet ondanks de alliteratie wat harkerig aan. —> duizend, honderd, Jan.
jandubbeltie
Een bijna ingetogen bastaardvloek en uitroep die verontwaardiging enz. uitdrukt. Het
element Jan is substituut voor Goden dubbeltie, het verkleinwoord van dubbeltje, heeft
niets anders dan nonsensicale waarde. Zie verder jandom (m)e.
jandulleme
Bastaardvloek die bestaat uit de persoonsnaam Jan, een substituut voor God, en een
verkorting van verdulleme. Als uitroep geeft de term op eufemistische wijze lichte
verontwaardiging, ergernis e.d. aan. Alleen gehoord in Nederlands-Limburg.
janhagel
Volgens het WNT werd dit woord in Het Leven van Maurits Lijnslager [1808] van A.
Loosjes bij wijze van vloekwoord gebruikt in de betekenis 'drommels'. Het citaat:
"Toen het waeter zo janhaegels begon te rijzen."
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jankanker
Krijg de (afgekloven) jankanker! is een vervloeking die volgens Bral e.a. (1998) gebruikt
wordt in Den Haag. De emotionele betekenis duidt op minachting, ergernis enz. en
kan weergegeven worden met 'rot op'. De verwensing is vanzelfsprekend een versterking van krijg de kanker! Sanders en Tempelaars (1998) veronderstellen dat jan is
toegevoegd om de verwensing iets te verzachten.
janken
Het bepalen van de ouderdom van een vloek is moeilijk, want hij heeft geen jaarringen
of oorsteentjes. Toch moet de verwensing ga toch janken bij je moeder! in de betekenis
'ik veracht je, hoepel op' relatief oud zijn. De oorspronkelijke betekenis van janken
'jammerend huilen, vooral van dieren' is geheel naar de achtergrond verdrongen. Zij
tendeert meer in de richting van 'ga iets nutteloos doen, niet hier maar elders,
bijvoorbeeld bij je moeder'.
janlongpleuris
Krijg de (jeukende) janlongpleuris! is typisch voor Den Haag. Vgl. Bral e.a. (1998).
Letterlijk betekent longpleuris 'een in hoofdzaak in de longen gelokaliseerde vorm van
de infectieziekte pleuris, pleuritis of borstvliesontsteking'. Jan kan hier staan voor man
of mens en ook voor God. Maar net als jeukend doet de eigennaam dienst als versterker.
De emotionele betekenis duidt op minachting, ergernis, woede e.d. en kan weergegeven worden met 'donder op, ik wil niks meer met je te maken hebben'.
jan patat
Bastaardvloek waarin Jan een eufemistisch substituut is van God. Het element patat
moet de onschuld van de vloek onderstrepen. Door de intonatie kan de vloek dezelfde
emoties uitdrukken als godverdomme, dus woede, minachting, verontwaardiging enz.
janrattenkanker —» kanker.
janstramme
Bastaardvloek waarvan het eerste element een substitutie voor God kan zijn. Het
tweede element is niet onmiddellijk met een vloek of andere bastaardvloek in verband
te brengen. Misschien moeten wij aan een mishandeling van verdomme denken.
Misschien ook moeten wij uitgaan van een oorspronkelijke zelfVerwensing Jan straffe
mij! Die vrome wens werd tot uitroep van verontwaardiging en uiteindelijk tot een
soort vloek. Zie verder jandom(m)e.
jantje goddomme
Bij de negentiende-eeuwer Potgieter komen wij deze tautologische vloek tegen. Het
eerste element is een verbastering van God, het tweede een verkorting van godverdomme.
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jan verdekke, jan verdikke
Bastaardvloek waarin Jan een eufemistisch substituut is van God. Verdekke is een
vervorming van verdomme. Het geheel is een verbastering van godverdomme en is qua
gevoelswaarde wat milder; de term drukt meer teleurstelling e.d. uit.
janverdomme
Bastaardvloek waarin Jan een eufemistisch substituut is van God. Zie verder jandom(m)e.
janverdooien
Bastaardvloek die bestaat uit de persoonsnaam Jan, een substituut van God, en een
vervorming van verdorie, hetgeen weer een vervalsing is van verdomme. De vloek drukt
ergernis, boosheid en andere frustraties uit. Alleen aangetroffen in Vlaanderen. Vgl.
Mullebrouck (1984).
janverdozen
Bastaardvloek die bestaat uit de persoonsnaam Jan, een substituut van God, en een
vervorming van verdorie, dat zelf weer een verbastering is van verdomme. De vloek
drukt ergernis, boosheid en andere frustraties uit. Alleen aangetroffen in Vlaanderen.
Vgl. Mullebrouck (1984).
janverdzole
Bastaardvloek waarvan het eerste element een substitutie voor God kan zijn. Het
tweede element zou een verminking kunnen zijn van verdomme. Zie verder jandom(m)e.
janverkrikkeme
Bastaardvloek waarin de eigennaam Jan een substituut is van God. Het element verkrikkeme is via verdikkeme een nonsensicale verbastering van verdomme. Als uitroep
drukt de term ingehouden woede, ontmoediging, verontwaardiging enz. uit. —> Jan1.
janvermiele
Bastaardvloek waarin het woord God vervangen is door Jan. In vermiele veronderstel
ik een contaminatie van verdomme en (sacré) mille dieux. Zie verder jandom(m)e.
jas —» sterven, stikken.
jasses, jaszes
Ook jaszes (1612), jasses, sjasses, jasy en tsjasses zijn natuurlijk verbasteringen van Jezus.
Zij doen dienst als uitroepen van tegenzin, afkeer en walging. De varianten Ar (re)jaszes
en Har(re)jaszes zijn verbasteringen van Heer(e) Jezus! Jaszes werd in de 17de eeuw
door Bredero en Huygens nog als uitroep van verbazing of bewondering gebruikt.
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Wij kennen die toepassing nu nog in jasses, jasses chrastus, harrebaszes, harrechrastus,
(h)arrejakkes, harrejassus. —» jakkes, Jezus.
jasus
Bastaardvloek door klanksubstitutie van Jezus. De verbastering maakt de vloek minder ernstig. Als uitroep drukt de term walging, afkeer, ongenoegen, irritatie enz. uit.
—» Jezus.
jatten —» fiets.
jee, jeetje(s)
Deze milde verbastering van Jezus (vgl. ook sjeempie) komt in het hedendaags
Nederlands vaak voor in combinatie met o en ach. Als uitroep versterkt jee (1661) het
volgende woord ("Wij moeten geen misverstanden krijgen." "Jee, nee..."). 0(h)
jee(tje) heeft een dubbele functie. Het wordt gebruikt in een uitroep van schrik,
waarbij Jezus om hulp, bijstand of tussenkomst gevraagd wordt. Anderzijds doet het
dienst als tussenwerpsel indien er tenminste sprake is van een afwijzing of geruststelling. Meestal geeft het echter verbazing, bewondering, verbijstering, teleurstelling,
ontnuchtering, ontzetting enz. aan. Vaak kunnen wij die emoties vertalen met 'wat
erg, vreselijk, wat vervelend', 'ook dat nog, jammer dat ik dat moet constateren'. De
verzachte vorm jeetje lijkt bij jongeren op zijn retour (Hoppenbrouwers 1991: 45). Als
vormvariant komt tjee(tje) voor. Soms wordt de vloek versterkt door kreetje. Toen in
1997 in Den Haag een nieuwe burgemeester benoemd moest worden, kopte Paul
Waayers op Internet Jeetje, wordt het Deetje? Dit laatste is natuurlijk een grappige
toespeling op de naam van toenmalig Kamervoorzitter W. Deetman, die later inderdaad de nieuwe burgemeester zou worden. —> godverjeetje, heer, jeetje-kreetje, Jezus.
jeechie-kreechie -» jeetje-kreetje.
jeempie
Bastaardvloek van Jezus. De emotie die dit woord als uitroep uitdrukt, is van velerlei
aard. Ik noem verbazing, verwondering, verrassing, maar ook verdriet, afkeer, ontgoocheling, spijt en tegenzin. Vgl. sjeempie.
jeere
Bastaardvloek van Heer. Komt een enkele keer voor als o jeere. Als uitroep drukt het
woord verbazing, verwondering, teleurstelling enz. uit. —> jee.
jees
Bastaardvloek van Jezus. Eerst als aanroeping, later als uitroep en tussenwerpsel
gebruikt. Als uitroep geeft het woord verbazing, verwondering, schrik, teleurstelling
enz. aan. —> jee, jeetje(s), Jezus.
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jeetje-kreetje
Wij kennen als substitutievloeken ook jeetje-kreetje en in Utrecht jeechie-kreechie,
beide als verminkingen van Jezus Christus! Eigenlijk zijn het aanroepingen van Jezus
om hulp enz., maar zij zijn geleidelijk gaan fungeren als uitroepen van schrik en
verbazing. —>• Jezus.
jeetjemina
Substitutievloek waarin volgens sommigen de elementen Jezus en Maria bijna geheel
onherkenbaar zijn. Zelf ben ik van mening dat het element mina een oude vorm is
van het bezittelijk voornaamwoord mijn, dat een achtergeplaatste bijvoegelijke bepaling is bij jeetje. Oorspronkelijk was het dus een aanroep Mijn Jezus. Voor de emoties
die de term uitdrukt zie men jeetje-kreetje. —> jee, jeetje(s), Maria.
jekus
Milde verbastering van Jezus. Fungeert als uitroep en drukt vooral schrik en ongeloof
uit. Ook de combinatie Jekus van Merante is aangetroffen. —> Maria.
jemenie, jemenis, jimenis —> jeminee.
jemeniejoosje —> jeminie-joosje.
jemers
Oorspronkelijk door Bredero gebruikte bastaardvloek waarin de naam van Jezus
verminkt is. Thans vooral gebruikt als uitroep van verbazing, spijt, teleurstelling enz.
-> jee, Jezus.
je mey —> jemie.
jemich -» jemig.
jemie, jemi, jemy, je mey, jeny
Bastaardvloek van Jezus of van het Latijnse Jesu Domine 'Jezus Heer'. Reeds in de
woordenboeken van Hannot [1729] en Sewel [1772] en bij Bredero en Vondel. Als
uitroep werkt het woord bevrijdend als uitlaatklep voor lichte teleurstelling, ontnuchtering enz. —> jee, jeetje(s).
jemienee(tje)
Bastaardvloek van Jezus of van het Latijnse Jesu Domine 'Jezus Heer'. Reeds bij Bredero
en Vondel en in de achttiende-eeuwse woordenboeken van Hannot en Sewel. Als
uitroep geeft het woord verbazing, teleurstelling, ontnuchtering enz. op een milde
wijze weer. Overgeleverd zijn ook de vormvarianten tjeeminee en 'tjumenis. —> jee,
jeetje(s), jeminee.
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jemig
Bastaardvloek die een verminking van de naam Jezus behelst. De vloek is tot tussenwerpsel en uitroep van schrik, verbazing, teleurstelling enz. geworden. De Grote van
Dale (1992) zegt er het volgende van: "uitroep van verontwaardiging, verbazing,
ongerustheid" en noemt de verbindingen: jemig nog toe enjemigdepemigvan K. Koets.
Koos Koets, "een sympathieke overjarige hippie met een hoekige gekleurde zonnebril
op, die graag een stickie rookt en de blues speelt op zijn mondharmonica" (typering
van Sanders 1999: 73), is een personage dat door Kees van Kooten in de jaren tachtig
op televisie vorm werd gegeven. Van dit jemig hebben velen gedacht dat Kees van
Kooten en Wim de Bie de geestelijke vaders waren. Anderen hebben dat weer
bestreden. Men kan dat alles bij Sanders (1999) nalezen. Feit is dat Van Kooten en De
Bie de tot uitroep geworden vloek wel populair gemaakt hebben, vooral bij de jeugd.
Uit mijn materiaal, dat drie generaties omvat, blijkt dat jemig vooral populair is bij
meisjes en vrouwen. In de Nederlandse streektalen is jemig allesbehalve een onbekende. In Meerlo-Wanssum komt het met klankvariatie voor als jömmig. Hetzelfde is het
geval in Weert: "Och jömmig got genaoje nog 'm tow, waat dooje mich nôw?" In de
standaardtaal luidt dat: 'O jee goeie god nog aan toe, wat doe je me nou'. In de meeste
Limburgse dialecten zijn djeemich, djemig en tjemig de vormvarianten. Daaruit mag
men hoe dan ook concluderen dat jemig al zeer oud is. —>• jee, jemigdepemig,
jemigkremig.
jemigdepemig
Bastaardvloek van Jezus. Als uitroep geeft het woord verbazing, spijt, teleurstelling,
ontnuchtering enz. op een milde wijze weer. Het element depemig beschouw ik als
een onzinwoord dat mogelijk een relativerende klankwaarde heeft en grappig bedoeld
kan zijn. Wellicht moeten wij ook rekening houden met het vaak voorkomende
verschijnsel dat de eerste letter van een religieus woord vervangen wordt om eufemistische redenen. Dus Jezus wordt tot jee en vervolgens tot pee. Jemig de pemig en Mozes
Kriebel., schrijft Sanders (1999: 75), zijn de stopwoorden van Koos Koets, een televisiepersonage gecreëerd door Kees van Kooten, dat op 23 december 1984 op televisie
debuteerde. "Koos Koets is een sympathieke overjarige hippie met een hoekige
gekleurde zonnebril op, die graag een stickie rookt en de blues speelt op zijn mondharmonica," aldus nog steeds Sanders. —» jee, jeetje(s), jemig, jeminee.
jemigkremig
Bastaardvloek van Jezus. Als uitroep geeft het woord verbazing, teleurstelling, ontnuchtering enz. op een milde wijze weer. Het element kremig beschouw ik als een
onzinwoord dat mogelijk een relativerende klankwaarde heeft en grappig bedoeld kan
zijn. Daarnaast dient men wellicht ook te overwegen dat kremig een verbastering is
van Christus. Men vergelijke in dit verband ook kréminee, dat Pannekeet als uitroep
van schrik, ergernis of verbazing optekende in het Westfries Woordenboek (1984). —>
jee, jeetje(s), jemig, jeminee.
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jeminee, jeminie, jemini, jeminy, jeminis
Als varianten komen ook nog voor jemenie, jemenis en zjeemenis, tsumes. In De
Hollandsche Spectator 7,143 [1733] schrijft Justus van Effen: "Iemand, die geen jemini
durft zeggen, en de zogenaamde bastertvloeken met de grootste viesheid uitpluist..."
Oorspronkelijk is het een bastaardvloek waarin de naam Jezus is verminkt. Misschien
is het een verminking van het Latijnse Jesu Domine 'Jezus Heer'. Thans fungeert het
woord als milde uitroep van verbazing, teleurstelling enz. Als de vloek als te spanningsloos wordt ervaren, wordt hij vaak verbonden met andere uitroepen. Het WNT
noemt in dit verband o jemenie joosje! en wijst op het Engelse o gemini gig! Als variant
komt bij ons ook nog voor o jeremie. Nicole van der Sijs (2001) geeft 1613 als oudste
bewijsplaats van jeminee.
jeminie-joosje
Waarschijnlijk een verbastering van Jezus, Maria, Jozef. Zo afgezwakt heeft de uitroep
eigenlijk alleen nog ritmische vitaliteit. Als uitroep drukt het woord verbazing,
bewondering enz. uit. —>• jee, jeminie.
jeminis —> jeminie.
jeminy —» jeminie.
jemisch -> jemig.
jemy, jenie, jeny —» jemie.
jeremi(e), jeremiejee
De vraag is hier of we te doen hebben met een verbastering van Jezus of van Heer.
Wellicht moeten wij uitgaan van Here, mijn Jezusje. Mogelijk zit in het element -mi
een verbastering van Maria. Niet uitgesloten is ook een verbastering van de naam
Jeremia, een van de grote profeten van het oudtestamentische Israël. Als uitroep
belichaamt de term spijt, teleurstelling, ongeloof, verontwaardiging enz. —> jee,
jeminee, Jezus.
jeremia
Substitutievloek voor Jezus. Als uitroep wordt de naam van de profeet Jeremia(s)
gebruikt om verontwaardiging, ongeloof enz. uit te drukken. Mogelijk moeten wij
ook denken aan een vervorming van Jezus en Maria. —> jeremi(e), jeremiejee.
jeremiejee —> jeremi.
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Jericho
In de Middeleeuwen komt de verwensing ie wilde hi zate in Jericho voor. Volgens Stoett
(1943: nr. 1431) betekent dat niets anders als 'verdwijn uit mijn ogen, heel ver weg,
want ik veracht je'.
jerum
Bastaardvloek en vervorming van Jezus. Het wnt zegt dat het gevormd is naar het
Hoogduitse (o)jerum. Het woord is weinig frequent volgens de woordenboeken. Uit
de Gezamenlijke Dichtwerken van A. Bogaers [1871] noteer ik het volgende citaat:
"Doch was hem zijn bruidje te slim ofte snel, O Jerum! Dan wacht hem het jok ('de
spot')." Thans wordt de bastaardvloek uitsluitend gebruikt als milde uitroep van
verbazing, ongeloof, teleurstelling enz. —> jee, Jezus.
Jeruzalem
Al in de vroege Middeleeuwen zwoer men bi Iherusalem. Dat werd ontraden, "want
dats de stat des hogst konings" - 'want dat is de stad van de voornaamste Koning',
heet het in het Luikse Diatessaron [1291-1300]. Zweren bij de stad die heilig is voor
joden en christenen geeft aan de aflegger van de eed een grotere geloofwaardigheid.
IJdel gebruik maakt de formule tot vloek en uitroep.
jes(ses), jes(s)is, jeszes, jeszis, jezis
Verminkingen van Jezus die in uitroepen gebruikt worden om verbazing, schrik,
verontwaardiging enz. uit te drukken. De verbastering geeft de term een buitengewoon mild karakter. —> Jezus.
jesus christ superstar
Deze eufemiserende vloek is ontleend aan de Amerikaanse musical Jesus Christ
Superstar van Andrew Lloyd Webber. De vloek drukt verontwaardiging, verbazing
enz. uit. Natuurlijk is de toonhoogte van vitaal belang voor een juiste interpretatie
van de uitgedrukte emotie. Deze opgave is afkomstig van een correspondent uit het
Antwerpse Deurne.
jesusfuckinghell
Stapelvloek van Engelse origine, die woede en verontwaardiging uitdrukt. Opgegeven
door een correspondent uit Hasselt.
jeuk
In haar boekje Ikzeg maarzo, ïkzegmaarniks [1978] neemt Inez van Eijk de verwensing
ik wens je veel jeuk en korte armpjes! op. Dat laatste interpreteer ik letterlijk als 'zodat
je niet kunt krabben'. Sanders en Tempelaars (1998) geven ook nog ik wens je jeuk op
je rug en korte (lamme) armpjes!; eeuwige jeugd en te korte armpjes! en krijg jeuk waar
je niet kunt krabben! In een vlaag van woede of bij een ingebakken frustratie is alleen
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het ergste goed genoeg voor je opponent. In 1997 werd de verwensing ook opgegeven
door o.a. een achttienjarige havoleerling uit Kaatsheuvel die in Spijkenisse geboren
is. Van hetzelfde laken een pak is krijg eeuwige jeuk!, een verwensing die uit de pen
vloeide van een correspondent uit Sprang-Capelle. —» god zal me jeuken.
jeuken —» god zal me jeuken, staart.
jezumpiel
Bastaardvloek die door verminking en uitbreiding van Jezus een verzachtende werking
heeft. Als uitroep van opwinding, boosheid enz. demonstreert de term spanningsloosheid en werkt ze bij sommigen op de lachspieren.
Jezus
Deze bijbelse persoonsnaam, waarvan de woordenboeken zeggen dat hij verwant is
met de joodse eigennaam Josua/Jozua, wordt in allerlei aanroepingen en uitroepen
gebezigd. Zowel in positieve als in negatieve zin. Positief in een gebed, wat natuurlijk
niet hoeft te verwonderen. Jezus is toch de naam van de stichter van het christendom.
In negatieve zin heeft de eigennaam min of meer de functie gekregen van een
tussenwerpsel. Jezus fungeert dan als een uiting van verschillende vormen van plotselinge of heftige ontroering. Welke emotie precies bedoeld wordt, moet blijken uit
de intonatie en uit de context of situatie.
In het Middelnederlands zwoer men huiveringwekkende eden als ie sweere bi Jhesum
van Nazarenen. Varianten van Jezus zijn Jesu, Jesu Domine, Jésus.
Jezus christus, christ, christus jezus, jezus maria (jozef), jezus godheid toch worden in
onze tijd gebruikt als uitroepen van verwondering. Hetzelfde geldt voor allejezus, wel
allejezus. Als iemand ongeduldig, wrevelig, wanhopig is, gebruikt hij in jezusnaam,
om jezuswil. Jezus fungeert hier als uitroep van aandrang of nadruk bij een bevel, een
verzoek of een aansporing. Here christus doet meer dienst als een uitroep van schrik,
verbazing, verontwaardiging, bij het zien of horen van iets ontzettends, verbijsterends,
ongehoords.
In het hedendaags materiaal dat ik verzamelde, komen als emotionele uitroepen ook
nog voor jezus christus superstar; jezus jezus; jezus jezus jezus; jezus maris; jezus merante;
jezus mijn hemel; jezus mina. Jezus, Maria, Jozef sta mij bij als mijn tante brood snijdt!
is een substitutievloek voor Jezus christus, god nog aan toe. Het kan ook een soort
smeekbede zijn die tot aanklacht wordt als tante niet goed snijdt. Vgl Van Eijk (1978:
105). In het Belgisch-Limburgse Genk komt voor Jezus van Maria. Ook hier dient de
herhaling om het taboekarakter te versterken. In jezus van maranteka, jezus van
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marante enjeeses van maderanten ziet De Baere (1940:101-2) verbasteringen van jezus
maria. In Maasmechelen kent men jezus van marantala. —» Maria.
O(h) jezus doet meestal dienst als een uitroep van verbazing, verwondering, verrassing, herkenning, zorg, medelijden e.d.
In een brief van 9 juni 1998 schrijft een correspondent uit Enschede mij: "Als ik echt
boos ben op mezelf b.v. op mijn vingers sla (of in m'n eigen vingers snijd) (gebruik
ik) Jezus kruipende kutKristus." Inderdaad een vloek die woede tot in de derde macht
verheft.
Vervormingen en verzachtende verminkingen van Jezus zijn de types jasus (Bredero),
jaesie, sjasy, sjaesis (Huygens), sjaes, (ba) s'jase, sjesisenjezumpiel. MuUebrouck (1984)
kent voor Vlaanderen ook sjezis van Maderietjes! Verminkingen van de naam Jezus,
al dan niet met toevoeging van o(h), zijn jee, jees, yeês, jemie, jeminie, jemers. Als
varianten van jemie komen voor ba je mey en bajemy 'bij Jezus en Maria'. Naast jee
komt de verzachte vorm jeetje vaker voor; zie op de afzonderlijke trefwoorden.
Vroeger kende men ook de bastaardvloek jeses kinderen. Ook heeremejee(tje) wordt
nog regelmatig gebruikt. Heere mijn jezusje kunnen wij hierin zonder veel moeite
herkennen.
De varianten waarvoor een t geplaatst is, tjee en vergelijk tjaszes, tjakkes naast jaszes
e.d., gebruikt men om uiting te geven aan schrik, zorg en angst. De t doet a.h.w. dienst
om iets te bezweren, om ongeloof en teleurstelling kenbaar te maken, als een uitroep
tot verzekering en betekent zoiets als 'bij Jezus'.
De vloek Jezus God toch 'God moge mij verdoeme' drukt thans vooral verontwaardiging uit.
In de vloek God alle jezus is de emotionele lading er een van frustratie, verontwaardiging, irritatie, teleurstelling e.d. In loop naar jezus! hebben wij te maken met een
verwensing die ergernis, wrevel e.d. uitdrukt en die weergegeven kan worden met 'val
dood'.
In jeugdtaal komen wij de blasfemische uitroep christus te paard! tegen. De uitroep
wordt vooral gebruikt om verwondering, verbijstering, ongeloof e.d. uit te drukken.
Vgl. Hoppenbrouwers (1991: 47). In het zuiden van ons taalgebied komt ook de
bastaardvloek semenis voor, die vergelijkbaar is met jemenis. —> god, gort, jesus christ
superstar, klootzakmina, Maria.

403

JEZUS C H R I S T U S | JEZUS M E R A N T E

jezus christus
Deze vloek komt versterkt voor in de vloekende verwensing jezuschristuskanker-tyfusteringzooi. Het is vooral een uitroep om grote ontstemming, geprikkeldheid enz.
te laten horen.
jezuskriebel
Bastaardvloek en uitroep om verbazing, irritatie enz. uit te drukken. Kriebel kan een
klanksubstituut zijn voor Christus. De heiligheid van de naam van Jezus maakt deze
vloek voor de gelovige tot een blasfemie. —> Mozes.
jezuskriepoes
Bastaardvloek die een vervorming is van jezuschristus. De term die alleen in Nederlands-Limburg is aangetroffen, drukt woede en andere frustraties uit. Kriepoes is een
klanknabootsing of een fantasiewoord.
jezusmariajozef
Op katholieke scholen en internaten bestond tot aan de jaren zestig van onze eeuw
de gewoonte om boven het ingeleverde proefwerk een acroniem te schrijven ter
goddelijke beïnvloeding van het resultaat van de proeve van bekwaamheid. Zo'n
acroniem was bijvoorbeeld AMDG, dat staat voor Ad majorem Dei gloriam 'ter meerdere eer en glorie van God'. Veel vaker nog werd gebruikt JMJ voor Jezus, Maria, Jozef.
Deze vrome bede kon in geval van oneigenlijk gebruik ook worden tot uitroep van
verontwaardiging en andere frustraties, zoals uit het volgende voorbeeld blijkt. Op 18
augustus 1889 schreef Lodewijk van Deyssel, alias Karel J.L. Alberdingk Thijm, aan
zijn vriend, de toneelspeler Arnold Ising junior te Amsterdam, om hem te berichten
dat hij verhuisd was van zijn Villa des Veras te Mont-lez-Houffalizc naar Kremerstraat
28, hoek Vischmarkt in Bergen op Zoom. Hij deed dat op wel heel originele wijze
aldus: "Ik kan, god-vertdomme, waardste Amice-vriend, u bij alle bliksem mededelen,
dat ik nu weer met mijn beroerde kont op een Bergen-Op-Zooms bovenhuis, Jezus,
Maria, Jozef, ben aangeland." Afhankelijk van de intonatie is de kracht van deze
uitroep gelijk aan die van godverdomme.
jezusmina
Bastaardvloek waarvan het tweede element mogelijk een verbastering is van Maria.
Een alternatieve verklaring is in mina een achtergeplaatst bezittelijk voornaamwoord
te zien, zodat wij van de grondvorm mijn jezus uitgaan. Is die veronderstelling juist,
dan hebben wij met een oorspronkelijk vrome aanroep te maken. Uitroep van
verwondering, verontwaardiging, verbazing enz. —> Maria, Mina.
jezus merante, jezus van maderante, jezus van maranteka —» Maria.
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jicht
De medische definitie van jicht luidt 'stofwisselingsziekte, gepaard gaand met gewrichtsontsteking en een te hoog gehalte aan urinezuur in het serum' (Klok 1993). De
verwensing krijg de jicht! heeft nog nauwelijks iets van die letterlijke betekenis. Zij
drukt vooral woede uit, minachting ook, en geeft aan dat de hoorder maar beter kan
ophoepelen. Sanders en Tempelaars (1998) noemen nog een uitgebreide Amsterdamse variant: krijg de jicht, allebei je ogen dicht!
jikkes
Bastaardvloek en uitroep met dezelfde impact als jee. —> jee.
jimenis —> jeminee(tje).
Jimmy Connors
De naam van deze Amerikaanse tennisheld uit de jaren zeventig en tachtig wordt als
substituutvloek in het Engels gebruikt voor jiminy of jiminy crickets! Natuurlijk
herkennen wij hierin een verbastering van Jezus Christus. In het Nederlands kan het
een plaatsvervanger zijn voor jeminee. Wordt als uitroep gebruikt om verbazing,
woede enz. uit te drukken.
jirre
Bastaardvloek van Jezus of Heer. In West-Brabant aangetroffen in combinatie met o.
Als uitroep drukt de term ongeloof, ergernis enz. uit.
Jirrekristes
Bastaardvloek van Jezus Christus. In West-Brabant aangetroffen. De tot uitroep
geworden vloek drukt ongeloof en ergernis uit.
jirremerante
In Merijntje Gijzens jeugd en jonge jaren komt de vloek o, jirremerante voor. Het is
Merijntje zelf die hem gebruikt. De vloek is geworden tot een uitroep van bevestiging.
Jirremerante is een verbastering van heer en een tweede element waarvoor verschillende suggesties zijn aangereikt: Maria, Maranata, Jezus van Maria van Anna en Jesus
mourant. —> Maria.
Jobst —» Jodocus.
Jochem
Bij Sint Jochem is een eedformule, waarbij de heilige Jochem tot getuige wordt
aangeroepen dat men de waarheid spreekt. Het ijdel gebruik van die eedformule
maakt haar tot vloek, die, om te voorkomen dat de heilige dat gebruik aan de spreker
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zou vergelden, verbasterd en dus afgezwakt kan worden. Waarschijnlijk wordt met
Sintjochem de vader van Maria bedoeld, die wij beter kennen als Joachim.
Jodocus
Bij Sint Jodocus is een eedformule, waarbij de heilige Jodocus tot getuige wordt
aangeroepen dat men de waarheid spreekt. Het ijdel gebruik van die eedformule
maakt haar tot vloek, die, om te voorkomen dat de heilige dat gebruik aan de spreker
zou vergelden, verbasterd en dus afgezwakt kan worden. De frequentst voorkomende
vorm is Sintjos. Ook hier doen zich op het eerste gezicht identiteitsproblemen voor.
Waarschijnlijk betreft het de heilige Jodocus waarvan ook de varianten Josse, Jodok,
Jobst of Joost voorkomen. Angelsaksische missionarissen verbreidden zijn verering
over heel Noord-Europa. De populaire pelgrimsheilige werd in de Middeleeuwen zeer
vereerd en aangeroepen als patroon van schippers, pesthuizen, bakkers en blinden.
Hij beschermde tegen vuur, koorts en pest, en waakte over oogst en vee (Goosen 1992:
207).

Jodok —> Jodocus.
jodokio
In kringen van Leidse studenten komt de verwensing krijg polio aan je jodokio! voor.
Ik vat jodokio op als een verbastering van de persoonsnaam Jodocus. In de verwensing
is de persoonsnaam tot soortnaam geworden; voor penis ofpik. Leden van de sociëteit
Minerva, de eerste sociëteit der Nederlanden, zingen nog steeds: "Jodokio, jodokio
hoe node ist dat wij scheiden.// Zingt Pallas lof en juicht van vreugd.// Zingt Pallas
lof en juicht van vreugd.// Gebruik jolijt terwijl gij zijt in uwe jonge jaren". Dit alles
is niet meer dan een hypothese. Als de hypothese juist is, dan drukt de verwensing
verontwaardiging, frustratie en irritatie uit. -> polio.
jonde, jonste —> onde.
jongeheer —> zweer.
jood
De oudste en enige bewijsplaats die het wnt geeft van de bastaardvloek alle joden!; Wel
alle joden! is afkomstig uit De Jordaan [1915] van I. Querido. Het is een uitroep van
verbazing, ongeloof, frustratie enz. die waarschijnlijk nog de betekenis 'verdraaid,
verdomme' heeft. Huizinga (1997: nr. 4667) kent nog alle joden in de tempel van Mozes!
en zegt van die toevoeging dat het niets anders is dan een verfraaiing of aanvulling
van een vermeend tekort. In Antwerpen komt voor god zal alle joden verdraaien links
en rechts langs de baan! en in het Land van Aalst god zal alle joden verdommen! Deze
harde vervloekingen drukken haat, woede, walging en minachting uit. De joden
werden op grond van uiterlijk, manieren, gewoonten en karakter, en stellig ook omdat
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zij Jezus Christus ter dood brachten, voorwerp van spot en smaad, zegt het WNT. Een
zeventigjarige correspondente uit Doetinchem geeft het volgende racistische verwensingsvers op, dat omstreeks 1939 in haar geboorteplaats Enschede voorkwam: judde,
judde,judde, val met je kop in de kudde, val metje kop in de mosterdpot, allejudden bint
('zijn') kapot. Overbodig om hier op te merken dat judde een dialectische variant is
van jood. —> god, koorts.
joosje
Bastaardvloek van Jezus. Deze variant zou vooral door vrouwen gebezigd zijn aan het
begin van deze eeuw. Als vloek is het woord volstrekt onherkenbaar. Als uitroep drukt
de term verbazing, maar ook ongeloof en irritatie uit. —» jeminie.
Joost
Deze mannelijke persoonsnaam onderging een uitbreiding van betekenis tot 'duivel'.
Ook komen in de 18de eeuw de verwensingen iemand naar Joost wensen, iemand naar
Joost zenden nog voor. Zeer gewoon was loop voor Joost 'loop naar de duivel!' Ook in
de 19de eeuw kwam dat Joost mij hale voor. Volgens het WNT VII, 435 moeten wij in
Joost een Javaans leenwoord dejos (door Hollanders als joos gehoord) zien, dat zelf
aan het Portugees deos 'God' ontleend is. —» boze, derde maat, droelie, droes,
droeskop, drommel, drommelskop, drumpel, duiker, duin, duivekater, duivel, duiventer, duizend, Heintjeman, Heintje Pik, nikker, pikken, vijand.
Joris
Bij Sint Joris 'bij de heilige Joris' is een eedformule, waarbij de heilige Joris tot getuige
wordt aangeroepen dat men de waarheid spreekt. Het ijdel gebruik van die eedformule
maakt haar tot vloek, die, om te voorkomen dat de heilige dat gebruik aan de spreker
zou vergelden, verbasterd en dus afgezwakt kan worden. Het betreft hier eigenlijk de
heilige Georgios, aan wiens echtheid zeer getwijfeld wordt. In het Westen wordt
Sint-Joris meer als een middeleeuwse ridderheilige beschouwd dan als een antiek
martelaar. Hij strekt zijn bescherming uit over allen die met wapenfabricage of met
paarden van doen hebben, alsook over schuttersgilden, morenbestrijders, kruisridders, ziekenverzorgers en de Boy Scouts van Baden Powell. Iedere christen riep hem
aan die tegen pest, lepra en syfilis, heksen en slangenbeten gevrijwaard wilde worden
(Goosen 1992:162-166). Bi Sint Joris komt voor in De klugtige Schoenlapper, een blijspel
uit 1702.

josie
Verzachte bastaardvloek van Jezus. Wij troffen het woord slechts eenmaal aan, en wel
in het meisjesboek Stuurloos van Maren Koster. Dit boek wordt op grond van de mode
die op de illustraties voorkomt gedateerd in de jaren twintig van de 20ste eeuw.
Jos(se) —» Jodocus.
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jotjes
In West-Vlaanderen komt de verwensing loop om jotjes! voor. De letterlijke betekenis
van jot, jotje is 'wang van een vis'. Volgens Stoett (1943: nr. 1431) betekent de vloek 'ga
ver van hier, verdwijn uit mijn ogen, want ik veracht je'.
Jovin —» Jupetijn.
Jozefs

Jezus.

Jozef
Een scholier uit Kaatsheuvel kent je kunt krijgen wat rooie Jozef heeft gehad! Wellicht
wordt hier een toespeling gemaakt op Jozef Stalin (1878-1953), de leider van de
Sovjetunie in de periode 1927-1953. De naam Stalin 'man van staal' was een schuilnaam
van losif Vissarionovitsj Dzjoegasjvili. Wat Stalin heeft gehad blijft gissen. Voorlopig
houd ik het op 'een ziekelijke neiging tot de revolutie'. Duidelijk is wel dat de
emotionele betekenis van de vloek is 'ik heb het wel gehad met je, hoepel maar op'.
ju
Bastaardvloek en ingehouden uitroep van woede, ontmoediging, verontwaardiging
enz. die een verkorting is van nondeju ofsodeju. Als variant komt ook vaak dju voor.
Beperkt tot het zuiden van het taalgebied. Zie voorts deju. —» gort.
Judas
Bij Judas' baard is een eedformule waarbij de heilige Judas tot getuige wordt aangeroepen dat men de waarheid spreekt. Het ijdel gebruik van die eedformule maakt haar
tot vloek, die, om te voorkomen dat de heilige dat gebruik aan de spreker zou
vergelden, verbasterd en dus afgezwakt kan worden. Deze bastaardvloek wordt
aangetroffen in de Stommen Ridder [1618] van Bredero. Het zal hier waarschijnlijk
gaan om de apostel Judas Taddeüs en niet om Iskariot, die Jezus heeft verraden. Hij
genoot een grote populariteit als machtige verdediger van hen die in netelige omstandigheden verkeerden (Attwater 1978: 206). —> baard.
ju de domme
Bastaardvloek waarvan het eerste deel een verkorting is van nondeju of een rechtstreekse verbastering van het Franse Dieu. De domme moeten wij opvatten als een
verzachte vorm van verdomme. Als geheel is ju de domme een dubbele en dus
versterkende vloek. Wat in de vloek en uitroep naast woede en haat doorklinkt, is
teleurstelling en ongeduld. Beperkt tot het zuiden van het taalgebied.
jumenis
Bastaardvloek waarin de naam van Jezus is verminkt. Thans doet de term vooral dienst
als milde uitroep van woede, verbazing enz. —» jeminee(tje), jeminie.
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Jupetijn
Reeds in de Middeleeuwen zwoer men bij de opperste en voornaamste godheid bij
de Romeinen, de hemelgod, de vader van het uitspansel en het licht. Jupetijn en Jovin
zijn verbasteringen van Jupiter. De eedformule werd tot vloek enz.
jus de pommes
Wie de bastaardvloek jus de pommes hoort als uitroep van ongeloof, ergernis en
dergelijke verbeeldt zich zeker niet beland te zijn in een allesverpulverende muzikale
orgie. Toch is de uitroep oorspronkelijk een bastaardvloek die onder het juk door is
gegaan van de apostolische tucht. Het eerste deel is een klankalternatief voor het
Franse Dieu en pommes laat een karaktermoord zien op verdomme. Tevens kunnen
wij hier, met een knipoog naar ju de domme, vaststellen dat ook vloeken, net als het
schrijven van woordenboeken, niet zelden op afkijken berust.
Jutmis
O Sint Jutmis is een eedformule waarbij Sint Juttemis tot getuige wordt aangeroepen
dat men de waarheid spreekt. Het ijdel gebruik van die eedformule maakt haar voor
de gelovige tot vloek, die, om te voorkomen dat de heilige dat gebruik aan de spreker
zou vergelden, verbasterd en dus afgezwakt kan worden. Als varianten komen voor
Juttemis en Sint Jutmus. Jutmis en Jutmus werden als eigennamen opgevat. De
eedformule o Sint of Heilige Jutmis werd tot uitroep van onzekerheid, angst enz. Sint
Juttemis is eigenlijk de naam voor een verzonnen heiligendag (Van Eijk 1994:103).
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kaak —» hondsdag, kies, kramp.
kaars
Als iemand met zijn gedrag gevoelens van ergernis, woede, haat of andere frustraties
opgewekt heeft, kent men in Vlaanderen volgens Mullebrouck (1984) de verwensing
steek een kaars in uw gat, dan hebt ge geen kandelaar nodig! Je wilt dat betrokkene naar
elders vertrekt en zich daar met nutteloos werk ledig houdt. De betekenis kan
weergegeven worden met 'rot op'. Een navraag in 1999 onder 111 Vlamingen wees uit
dat deze verwensing bij 20 respondenten bekend was. —» steken.
kaart
Een scholier uit het Noord-Hollandse Heemskerk stuurde mij het volgende verwensingsversje toe: Stuk, verrot, verdriet,// Donder op en flikker neer,// Breek je knieën,//
Val in drieën,// Krijg de koude kippenkoortsjI Waterpokken enzovoorts,// Krijg een
kaartje naar de hel,// Adieu mijn liefste en vaarwel. In Rijnsburg kent men nog als
variant van de beide laatste regels koop een kaartje naar de hel,// Groetjes en vaarwel.
De variant krijg een kaartje naar de hel! komt ook in het Overijsselse Borne voor. De
emotionele betekenis drukt ergernis, woede en andere frustratie uit en kan weergegeven worden door 'ik wil je niet meer zien, verdwijn maar van de aardbodem'. —>
kopen.
kachel —» moeder, uitpissen.
kak
Naast de leenwoorden shit, merde en Scheisse wordt in Vlaanderen steeds meer het
puur Nederlandse kak! gebruikt om ergernis, woede, ongeloof en andere frustratie
aan te duiden. Het werd in elk geval opgegeven door correspondenten uit Sint-Pieters-Leeuw, Turnhout, Mol, Grimbergen en Hechtel. —> racekak.
kakken
In het spreekwoordenboek van Johannes Sartorius [1656] staat de verwensing loopt
kacken! 'hoepel op'. Een correspondent uit Kalmthout kent de volgende verwensing:
ga thuis de geraniums vol kakken!, en een zegsman uit het Antwerpse Vorselaar geeft
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kak in een handdoek!, eveneens om minachting en woede uit te drukken. In Vlaanderen komen nog steeds voor loop kakken! en ga kakken! En volgens Mullebrouck (1984)
ook nog de verwensing ik kan kakken en pissen en u gemakkelijk missen!, die een
minachtende betekenis heeft. —» poepen, schijten.
kakkerju
Bastaardvloek die ontstaan is uit het Franse sacré en dieu. De vloek is tot uitroep
geworden en drukt ongeloof, ergernis en andere frustratie uit. Alleen opgegeven voor
Nederlands-Limburg.
kalot —> haar, schijten.
kameel —» teisteren.
kammen
Volgens Mullebrouck (1984) komt in Vlaanderen de verwensing voor ga, kamt de
geiten! Het gaat hier om een verdwijnverwensing. De emotionele betekenis ervan
duidt op afkeer en op ergernis over iemands gedrag en kan goed weergegeven worden
met 'ga weg, ga iets nutteloos doen en kom voorlopig niet meer terug'. Eveneens alleen
voor Vlaanderen opgetekend is de verwensing loop naar de hennen, en kam de haan!
Ook hiermee wordt minachting uitgedrukt. Ga, kamt de geiten! bleek in 1999 bij
navraag onder 111 Vlamingen slechts bij 5 zegslieden bekend te zijn.
kanaal
Inez van Eijk (1995:136) geeft de verwensing mijn neus uit, het kanaal in! 'hoepel op,
ik walg van je en wil je niet meer zien'. Als iemand boos is, wenst hij zijn vijand de
ergste ongemakken en allerlei ander ongeluk en verderf. —» neus, verzuipen.
kanarie
Met de verwensing loop naar de kanaries! worden waarschijnlijk de Canarische
Eilanden bedoeld. Men verwenst in geval van woede, haat, minachting e.d. zijn vijand
naar verafgelegen oorden. Vgl. Stoett (1943: nr. 1431). Eind 18de eeuw is de verwensing
al aangetroffen in de Historie van Mejuffrouw Cornelia Wildschut (1793-1796) van Betje
Wolff en Aagje Deken.
kandelaar —> kaars, steken.
kanker
De naam van een soort kwaadaardig woekergezwel in het menselijk lichaam is in alle
culturen aanleiding geweest tot allerlei eufemistische omschrijvingen en verdoezelingen (bijvoorbeeld hij heeft k (voor kanker). In ons materiaal komen de volgende, dat
taboe doorbrekende, verwensingen voor: krijg (toch) de kanker!; krijg de kanker aan
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je hart!; krijg de kanker achter je hart (dat de dokter er niet hij kan)!; krijg de kanker
achter je hartkleppen!; krijg de kanker achter je linker hartklep!; krijg de kanker in je
hart(klep)!; krijg de kanker achter je oren!; krijg de kanker waar de dokter niet bij kan
komen!; krijg de kanker en sterf een langzame pijnlijke dood!; krijg de kanker en val dood
in je grafkist, dan kom ik je de volgende week even opzoeken!; krijg de kanker in je fucking
lichaam!; krijg de kanker op je lip!; loop naar de kanker! In Voorschoten kent men de
verwensing krijg de kanker!, maar wie het slachtoffer is van die verwensing geeft als
antwoord heb je terug van aids! In Leiden noteerde ik uit het verwensingsvers stik,
verrek, verrot, verteer de regel (krijg) de kanker enzovoorts. Naar de functie van deze
verwensingen met kanker hoeven wij niet lang te gissen. Zij drukken met een duizelingwekkende forte nietsontziende woede, haat, afkeer, walging e.d. uit en kunnen
weergegeven worden met 'sterf, val dood'. Een versterking van al deze gevoelens
vinden wij in krijg de janrattenkanker!, die wij alleen voor Gouda optekenden.
Samenstellingen waarin kanker- als versterkend eerste element optreedt, zijn krijg de
kankerteringtyfus! en krijg de kankertyfusteringpokkenpest! In de verwensingsformule
krijg de ... -kanker! of ze kunnen (voor mijn part) de ... -kanker krijgen! komen de
volgende samenstellingen voor: blaaskanker, blafkanker, bloedkanker, bombardementskanker, botkanker, c-kanker, eierkanker, flikkerkanker, gadsmeerkanker, grafkanker, hartklepkanker, herpesteringkanker, hoerenkanker, jankanker, keelkanker, klarinetkanker, knok, kutkanker, lulkanker, pokkenhoerenkanker, pokkenkanker, rattenkanker,
reetsmeerkanker, rotkanker, syfiliskankerschijt, teelbalverkankering en teringkanker.
Ook als eerste lid komt kanker- voor. Zo bijvoorbeeld in krijg de kankerebola! ->
hartklep, klarinettyfus.
kankerebola —> vergassen.
kankergraf'—> pleuren.
kankerju
Bastaardvloek die bestaat uit de naam van een ziekte en een verkorte verbastering van
het Franse Dieu. De vloek is slechts incidenteel aangetroffen en drukt verontwaardiging, woede en andere vergelijkbare frustraties uit.
kankerleplazerus
Een correspondent uit Warmond kent de verwensing krijg het kankerleplazarus! Ik zie
hierin een versterking van krijg het ( kjleplazerus!
kankerpus —> gadver.
kankertering —> tering.
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kankertyfus, kankertief
Stapelvloek. De verwensing krijg de tyfus! wordt regelmatig versterkt tot krijg de
kankertyfus! De betekenis daarvan is 'ik heb een vreselijke hekel aan je, verdwijn uit
mijn ogen'. Minachting en ergernis worden erdoor uitgedrukt. Een versterking in het
kwadraat is dan krijg de kankerteringtyfus!, en nog erger wordt zij in krijg de kankerteringtyfuspokkenpest! In jeugdtaal komt volgens een meisje van 14 jaar uit Noordwijk
voor krijg de kankertief in je graf, dan zal ik nog even op je spugen!
kankerteringtyfus —> kankertyfus.
kankerteringtyfuspokkenpest —» kankertyfus.
kankertyfustering —» tering.
kapot
De verwensing laat-ie kapot vallen! of gewoon val kapot! drukt thans gelatenheid of
onverschilligheid van de spreker uit ten opzichte van het gebeuren of de daad van
hemzelf of van een ander. Voor Genk werd opgegeven god van alle christenen, valt
kapot! Ik vermoed hier een oorspronkelijk gebed dat tot aanklacht is geworden. Een
scholier uit het Gelderse Groessen kent nog ga kapot! De meeste verwensingen met
kapot drukken woede, haat, wrevel enz. uit en willen zoveel zeggen als 'verdwijn uit
mijn ogen, val dood'. —» oprotten, vallen.
kappen
Brouwers (1973) heeft de zelfverwensing ik laat mij aan hachjes kappen als het niet waar
is! De letterlijke betekenis ervan is 'ik laat mij in brokken, mootjes hakken als het niet
waar is'. Ook de verkorte vorm ik laat mij kappen! komt voor. Deze formule, gebruikt
ter onderstreping van de waarheid, wordt vaak met voeten getreden. Men doet dan
als het ware een soort meineed, die de formule tot vloek en uitroep van verontwaardiging maakt. —» hiel.
kapstok —» hangen.
karoot —» pastenake.
kast(je) —»• vallen.
kat
Met dit woord is de bastaardvloek (bij) gans kat 'bij de kat van God' gevormd. Hij
komt voor naast gans honden, die op zijn beurt ontstaan is als verdoezelende vloek
voor Gods wonden. —» bok, das, gans1, gans2, haas, hond, kieviet, koe, koekoek, konijn,
kraai, muis, slak, varken, vink, wolf.
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kater
Doet vaak dienst als substitutievloek van duivel, ook in samenstellingen als blikse(m)kater en duive(l)kater. Zie voorts onder duivel. -> duivekater.
kotter
Verbastering van sacré of sacre, net als hakker-. De verbastering is van dien aard dat
de oorspronkelijke vloek nauwelijks herkend wordt. Als uitroep drukt de term op
milde wijze woede en andere frustratie uit. —» sakker.
katterdie
Bastaardvloek die ontstaan is uit het Franse sacré of sacre en Dieu. De vloek is tot
uitroep geworden en drukt boosheid, verontwaardiging, ongeduld, verbazing enz.
uit. Vooral in Kempenland.
katterdju
Bastaardvloek die ontstaan is uit het Franse sacré of sacre en Dieu. De vloek is tot
uitroep geworden en drukt boosheid, verontwaardiging, ongeduld, verbazing enz.
uit. Vooral in Kempenland.
katterdemtne, katterdomme
Bastaardvloeken die een verbastering zijn van het Franse sacré of sacre en verdomme.
De vloeken drukken verontwaardiging, boosheid, ongenoegen, ongeduld, verbazing
enz. uit. Vooral in Kempenland.
kattertwee
Variant van sakkertwee of sakkerdetwee. Volgens De Baere (1940: 92) is het wellicht
rechtstreeks overgenomen naar het Luikerwaals catrihlu. Het kan natuurlijk ook een
verbastering zijn van het Franse sacré, sacre en Dieu. De verminking is van dien aard
dat nog nauwelijks iemand aan een oorspronkelijke religieuze vloek denkt. Uitroep
van ongeloof, opwinding e.d.
katzwijm
Val in katzwijm! betekent letterlijk 'word getroffen door bewusteloosheid'. Als verwensing heeft de verbinding eerder de betekenis van 'ik ben ontstemd over je gedrag,
verdwijn uit mijn ogen, ik wil je niet meer zien'.
ke
Als varianten komen voor kee en ké. Behalve hier en daar in gewestelijke taal is het
woord reeds lang verouderd. In het Middelnederlands noteren wij kee, key, ke als
bijvormen van ere, een bastaardvloek uit *crees(t) voor Christ(us). Het sterretje geeft
aan dat deze vorm niet is overgeleverd. Enige argwaan bij deze veronderstelling blijft
geboden.
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kedaer
Bastaardvloek en uitroep van woede, verbazing enz. die na de 17de eeuw niet meer
voorkomt. Waarschijnlijk is het eerste element een verbastering van ke, dat een
verdere verbastering zou zijn van ere uit Christus. De betekenis is vaak 'bij God'.
keel
In het Middelnederlands komt als zelfVerwensing ter bevestiging van de waarheid
voor ie wilde mine kele hinghe '(als ik de waarheid niet spreek) zou ik bij mijn keel
opgehangen willen worden' en ie wille myn kele windewaeit 'ik wil dat mijn hals heen
en weer bungelt (als ik de waarheid niet spreek)'. In de 17de eeuw zwoer men bij men
keel 'bij mijn keel', bijvoorbeeld in Teeuwis [1612] van Samuel Coster. De oorspronkelijke bezweringsformule ik wou dat dit brood in mijn keel bleef steken, als het niet
waar is en de vervloeking ik wou dat het brood in uw keel bleef steken herinneren aan
de oude broodproef. Die behelsde dat een aangeklaagde een stuk brood of kaas te eten
kreeg, dat van tevoren door een priester gewijd was. De plechtigheid vond plaats in
de kerk, in tegenwoordigheid van een aantal getuigen, en terwijl de priester de
voorgeschreven bezweringen uitsprak, moest de beschuldigde een kleine hoeveelheid
in zijn mond steken. Kon hij het stukje brood goed doorslikken, dan was hij gezuiverd,
maar bleef het halverwege in zijn keel steken, dan achtte men hem schuldig. Vgl. De
Cock (1908: nr. 261). Deze krachtterm werd tot uitroep. —> versmachten.
keelkanker
De verwensing krijg de (meurende) keelkanker! is een verwensing die zeer grote afkeer
en minachting uitdrukt. Volgens Bral e.a. (1998) is zij kenmerkend Haags. De letterlijke betekenis van keelkanker 'kwaadaardig gezwel in de keel, met name van het
strottenhoofd' is afgezwakt tot 'rot op, ik wil niets meer met je te maken hebben'.
Natuurlijk fungeren de bepaling meurende en de constituent keel- als versterkers.
keesverdoosje
Bastaardvloek waarin de eigennaam Kees een substituut is voor God en verdoosje voor
verdomme. Als uitroep heeft het woord iedere taboedoorbrekende waarde verloren
en doet het uitsluitend dienst om lichte verontwaardiging, irritatie enz. uit te drukken.
kei
Voor Vlaanderen kent Mullebrouck (1984) de verwensing kus mijn kei! Met de
letterlijke betekenis van kei 'rolsteen' heeft deze verwensing niets te maken. Kei is hier
gebruikt in de zin van kloot. De verwensing drukt minachting uit en kan weergegeven
worden met 'je kunt mij wat, maak dat je wegkomt'.
keizersnee —» jee.
kelere, klere —» godkeleerte, kolere.
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ker —» kir.
keren —» Meppel.
keren(e)
Bastaardvloek die een vervorming is van kyrie of christ. Als uitroep dient het woord
om ongeloof, verbazing enz. uit te drukken.
Kerfitsel
Du Sint Kerfitsel is een eedformule, waarbij de heilige Christoffel of Christophorus tot
getuige wordt aangeroepen dat men de waarheid spreekt. Het ijdel gebruik van die
eedformule maakt haar tot vloek, die, om te voorkomen dat de heilige dat gebruik
aan de spreker zou vergelden, verbasterd en dus afgezwakt kan worden. De oorspronkelijke naam van deze heilige luidde Reprobus. In de 12de eeuw ontstond de legende
die tot zijn naamsverandering leidde. Reprobus maakte zich dienstbaar door mensen
over de rivier te zetten. Op een dag meldde zich een kleine jongen om naar de overkant
gedragen te worden. Onderweg werd het kind zwaarder en zwaarder, zo zelfs dat de
reus Reprobus slechts met moeite de overkant bereikte. Reprobus weet zeker dat hij
Christus heeft gedragen en heet voortaan Christus-phorus 'drager van Christus'.
Christoffel is de schutsheilige tegen aardbevingen, water, vuur, hongersnood en pest
(Van Eijk 1994: 69-70). In de 20ste eeuw was hij tot voor kort de beschermheilige van
alle verkeersdeelnemers. Tot voor kort, want in de jaren zestig werd hij door Rome
aangemerkt als apocriefe heilige. Omdat de mens van zijn aangeroepen heilige niet
alleen genezing van een bepaalde kwaal verwacht, maar ook gelooft dat de heilige die
ziekte kan veroorzaken, kan een aanroep ook een verwensing worden.
keri —> kir.
kerkenputje
In gewestelijke taal betekent kerkeputje 'graf. De West-Brabantse verwensing krijg het
kerkeputje! drukt minachting uit en kan weergegeven worden met 'sterf. —» liggen.
kerkhof-^ liggen.
kerrement
Bastaardvloek die verkort is uit akkerrement, voor sakkerment. In de 17de eeuw heeft
de vloek zich ontwikkeld tot een uitroep van verwondering. Thans geheel verouderd.
—» akkerment(e), sacrament.
kerst
De eedformule wete Kerst werd tot uitroep. De eed is verwant met hi Gode en doet
een rechtstreeks beroep op God. Bedoeld is natuurlijk 'Christus moge weten dat ik de
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waarheid spreek'. IJdel gebruik leidt tot een vloek en later tot uitroep. Andere
verwanten zijn wete God, God betert, God hebs deel, God wouds. Volgens mijn waarnemingen reeds lang verouderd.
kerstenheid
Men kon ook zweren bi sijnre kerstenheden. Deze formule bleef beperkt tot de
Middeleeuwen en betekende ongeveer hetzelfde als 'bij mijn geloof. Als de formule
ijdel gebruikt werd, werd ze tot vloek. —» wet.
kerte
In Vlaanderen komt de verwensing kust mij kerte! voor. De eigenlijke betekenis van
kerte is 'insnijding, keep of kerf.' Bij vergelijking en uitbreiding ontstaat dan de
betekenis 'aars, achterste, gat' en ook 'vrouwelijk schaamdeel'. De betekenis van de
verwensing duidt op afkeer, haat, weerzin enz. en wordt weergegeven met 'ik spot met
je, ga toch weg!'. Een variant is kust of kuist mijn kerte! Onder m zegslieden in
Vlaanderen was de verwensing 14 keer bekend.
keyselsteen —» steen.
kielhalen
In het hedendaags Nederlands bestaat nog de zelfverwensing ik laat mij kielhalen als
het niet waar is!, met als variant je mag mij kielhalen als...! oorspronkelijk was het een
formule die men gebruikte ter ondersteuning van de waarheid. Als men onwaarheid
sprak, mocht men onmiddellijk gestraft worden. Meineed leidde tot de zelfvervloeking en tot de uitroep van verontwaardiging.
kieren
In Noord-Holland troffen wij de verwensing godverdetering, ga je vriendje kieren! De
letterlijke betekenis van kieren is 'op een kier staan'. Daarnaast bestaat de metonymische betekenis 'neuken'. Bij die laatste betekenis moeten wij aansluiting zoeken. De
verwensing drukt minachting uit en kan weergegeven worden met 'rot op'.
keuns
In Vlaanderen komt de verwensing voor ga de keuns wachten! De letterlijke betekenis
van keuns is 'konijnen', die van wachten 'bewaken'. De emotionele betekenis van de
verwensing duidt op afkeer, minachting e.d. en kan weergegeven worden met 'rot op
en kom niet te snel meer terug'.
kies
Het WNT noteert de verwensing ramp hebbe zijn kiezen!, waarbij iemand bederf en
pijn in het gebit wordt toegewenst. De verwensing is niet in ons enquêtemateriaal
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overgeleverd. De emotionele betekenis is duidelijk: 'ik heb een hekel aan je, hoepel
maar op'. -> hebben.
kiespijn
Berns kent de Amsterdamse verwensing ik wens je een lang leven en kiespijn in de
betekenis 'ik heb een hekel aan je, loop heen'. De letterlijke betekenis levert ons geen
problemen op: 'martelende pijn die veroorzaakt wordt door prikkeling van de
zenuwen in ontstoken kiezen'. Ook de vaste verbinding iemand kunnen missen als
kiespijn 'best buiten iemand kunnen; volstrekt niet op iemand gesteld zijn' sluit aan
bij de emotionele betekenis van de verwensing.
kieviet, kiewiet
In de 16de en 17de eeuw werd een enkele maal de krachtterm hij gans kievit gebruikt.
Varianten zijn kivit en kiewiet. Men zwoer en vloekte bij alles wat van God het leven
kreeg en niet alleen bij de mens. In de Camera Ohscura [1877] komt de zelfVervloeking
ik hen een kievit, als ik het weet voor. Een oorspronkelijke getuigenis dat men de
waarheid sprak, werd tot vloek en uitroep van verontwaardiging. —» bok, das, gans',
haas, hond, kat, koe, koekoek, konijn, kraai, muis, slak, varken, vink, wolf.
kijken
In de verwensing laat naar je kijken! veronderstel ik een letterlijke betekenis 'laat je
nakijken'. Die betekenis is afgezwakt tot 'maak dat je wegkomt, lazer op'.
kin
Inez van Eijk (1978: 80) kent ook de verwensing krijg een koperen kin, dan kun je je de
hele dag de klere poetsen! Een variant is krijg een kind met een koperen kin, dan kun je
je de hele dag de klere poetsen! Met deze verwensing, uitgesproken in geval van woede,
verontwaardiging en andere frustratie, geeft men aan dat men iemand minacht en
hem liever kwijt dan rijk is. —» kolere.
kind
In het hedendaags Nederlands komen de volgende verwensingen voor: krijg een
koperen kind, dan kun je je de hele dag de klere, de tering, de tyfus poetsen of dan kun je
je de kanker poetsen; krijg een kind met een gouden hoofd! (Van Eijk 1978: 80); krijg een
kind met een koperen kin, kop, dan kun je je (de hele dag) lam, de klere poetsen! of
Amsterdams dan ken je je rot poetsen! Ook Amsterdams is krijg een kind met een koperen
harses, dan kun je je het lazarus poetsen! In Delden gebruikt men krijg toch een kind!
ook als verwensing. De grondbetekenis duidt op twee belangrijke elementen: de
ongemakken van de baring en noodzaak van voortdurend onderhoud van metaal,
wat eveneens grote inspanningen vergt. Men wenst zijn gesprekspartner, in een
vervloeking die lijkt op een gebed zonder einde, uit boosheid, wrevel, woede, verbijstering, maar vooral ook uit machteloosheid, hevige ongemakken toe. Ook twintigste-
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eeuws is je kunt een kind door je neus krijgen!, dat o.a. opgetekend is in Zeeuws-Vlaanderen, Vlissingen en het Twentse Deurningen. Meestal wordt deze verwensing voorafgegaan door wat mij betreft. —» kin, kolere, lijden2.
kinnebak
De zeventien de-eeuwse verbinding bij Gods kinnebak 'bij de kaak, koon of wang van
God' is een historische eedformule waarin God en zijn kaak tot getuigen worden
aangeroepen dat men de waarheid spreekt. Het ijdel gebruik van die eedformule
maakt haar tot vloek, die, om anderen niet te kwetsen, verbasterd en dus afgezwakt
kon worden, dan wel dienst ging doen als uitroep. -> kies.
kip —» gort2.
kippenborst
De verwensing krijg een kippenborst! komt voor in Onder de pannen [1951] van Willem
van lependaal. De letterlijke betekenis van kippenborst is 'een misvormde borst'. De
emotionele betekenis is 'ik ben woedend op je, ik veracht je'.
kippenkoorts
Als men van iemand zegt krijg de kippenkoorts!, dan is dat een verzachtende verwensing voor 'krijg de pest of een andere dodelijke ziekte'. In het verwensingsrijmpje stik,
verrek, verrot, verteer enz. komt voor krijg de kouwe kippenkoorts! Een versterking is
ook krijg de kale kippenkoorts!, die ik alleen bij Sanders en Tempelaars (1998) vond.
Vgl. ook krijg de pip! De emotionele betekenis duidt op minachting e.d. en kan
weergegeven worden met 'donder op'. —> barsten, kaart, koorts, krijgen, neerlazeren,
opdonderen, stikken, verrotten, verteren.
kir
In het Middelnederlands en bij de zestiende-eeuwse rederijkers komt voor kir (kyr),
cur. Als vormvarianten noteren wij ker, keren, ke, keri. Dit is een afkorting van kurie!
of Kurie-eleis 'Heer, ontferm u'. Het woord ging fungeren als uitroep van ontzetting
of verbazing, van medelijden ook. Mogelijk is het een verbastering van christ en dan
natuurlijk een bastaardvloek, zeker als hij in geval van frustratie gebruikt werd.
kisten
Ik laat mij kisten! is een zelfverwensing. Bedoeld is: 'als aan een bepaalde voorwaarde
niet voldaan wordt, dan laat ik mijn lichaam in de doods- of lijkkist leggen'. Omdat
er op grote schaal met dit soort formules meineed bedreven werd, werd ze tot vloek
en uitroep van verontwaardiging.
kivit —» kieviet.
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klap —> pomp.
klaplazarus, klaplazerus -> kleplazarus.
klapkut
In militaire dienst gebruikten dienstplichtig militairen in de jaren zestig als zij
noodrantsoenen van hutspot met klapstuk te eten kregen, daarvoor het woord
klapkut. Klapkut wordt ook gebruikt als scheldwoord voor 'vrouw, meisje'. In Den
Haag kent men nog de verwensing krijg de (van de ratten bezeken) klapkut! Vgl. Bral
e.a. (1998). Kut in metonymische zin gebruikt, is niet alleen grof, maar bevat tevens
iets kleinerends. De emotionele betekenis van de vervloeking, die door het element
klap- versterkt wordt, wijst op minachting, ergernis e.d. en kan weergegeven worden
door 'sodemieter op'.
klaplip
Sjaak Bral e.a. (1998) noemen voor Den Haag de verwensing krijg een (venerische)
klaplip! Een klaplip moet zoiets zijn als een 'gescheurde, gesprongen, geklapte lip'. Die
betekenis is in de verwensing afgezwakt tot 'rot op'. Zij drukt vooral minachting,
ergernis enz. uit. Natuurlijk fungeert de bepaling venerische hier als versterking.
klapmuts —» egel.
klappen —» gat.
klapzuur
Een zegsvrouw uit Nieuw-Vossemeer, de 'geboorteplaats' van Merijntje Gijzen,
maakte mij attent op de verwensing krijg het klapzuur! Letterlijk wil dat zeggen 'krijg
het brandend maagzuur waarvan je klapt'. Die betekenis is afgezwakt tot 'donder op'.
De emotionele betekenis duidt op minachting, wrevel e.d.
klarinetkanker
Naast de verwensing krijg de klarinettyfus! komt in Zuid-Holland ook voor krijg de
klarinetkanker achter je hartkleppen! De emotionele betekenis ervan duidt op verachting. De Leidse jeugd kent ook nog krijg maar degroengele koperkleurige klarinetkanker
achter je hartkleppen, dat de dokter de rest van jouw leven kan blijven poetsen! Omdat
de Leidenaar een t-dief is, klinkt poetsen ah poesen.
klarinettyfus
In mijn enquêtemateriaal komt voor krijg de roodkoperen klarinettyfus, dan kun je je
de kanker poetsen! Deze exuberante verwensing drukt het toppunt van woede, frustratie enz. uit en betekent 'je kunt doodvallen'. —> betontyfus, hartklep, kind,
schijttyfus, touwtyfus.
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klem
In Kluivenduikers Doedeldans [1937] van Rotterdammer Willem van Iependaal komt
de verwensing krijg de klem! voor. Letterlijk betekent dat 'krijg tetanus, stijfkramp' of
'krijg het benauwd'. De verwensing drukt vooral boosheid, machteloosheid en andere
frustraties uit. Aan de eigenlijke betekenis denkt men niet meer. Die tendeert veeleer
in de richting van 'rot op, want ik walg van je'.
klep
Tijdens de voetbalwedstrijd Ajax-Cambuur op 25 oktober 1998 riep een Ajax-supporter tegen de scheidsrechter krijg een vette klep! Letterlijk kan klep van alles betekenen,
o.a. 'pet, mond, sluiting'. Met die betekenissen heeft de verwensing niets meer te
maken. En ook niet met vervette hartklep, als dat de letterlijke betekenis zou zijn. De
emotionele betekenis duidt op minachting, woede, ergernis e.d. en kan het best
weergegeven worden met 'ga nou toch gauw weg, ik geloof er geen donder van, rot
op'. —» longklep.
kleplazarus, klaplazarus
Het kleplazarus ofleplazarus is een volksnaam voor 'lazerij' of'melaatsheid'. Krijg het
kleplazarus! betekent thans 'krijg een vreselijke ziekte, krijg iets ergs'. Waarschijnlijk
omdat het woord lazarus en wat daarbij behoort, betrekking had op een afschuwelijke
ziekte, is men de woorden lazarus, klaplazarus en lazarusklap dialectisch gaan gebruiken als namen voor zo'n ziekte. Een lazarusklap of-klep was een klep die de melaatse
vroeger voortdurend moest laten horen om de voorbijgangers voor zijn aanwezigheid
te waarschuwen. De variant laplazarus is een verbastering van klaplazarus. —> krijgen,
leplazerus, laplazerus.
klere —» doodsklere, kolere.
kletterschijt
Eenmaal komt in mijn materiaal de verwensing krijg het kletterschijt! voor. Zij werd
opgegeven voor het Oost-Zeeuws-Vlaamse Hulst. De emotionele betekenis is 'ik walg
van je, hoepel maar op'. Het element kletter- doet dienst als een versterking en is
afkomstig van het werkwoord kletteren, dat 'herhaaldelijk een klinkend geluid maken,
klinken met een korte heldere scherpe klank' betekent.
kliek —» koliek.
klit
In Den Haag komt volgens Bral e.a. (1998) de verwensing krijg de (van de muggen
beknibbelde) klitte! voor. Klit kan een synoniem zijn van klis, dat o.a. 'verwarde,
samenklevende massa' betekent. Het kan echter ook de verkorting van zijn clitoris.
Voor de actuele betekenis van de verwensing doet dat alles er minder toe. Emotioneel
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duidt zij op woede, minachting enz. en zij kan weergegeven worden met 'donder op,
ik wil niets meer met je te maken hebben'. Van de muggen beknibbeld doet dienst als
versterkend element.
Mits
Volgens Stoett (1943: nr. 1431) komt in Limburg de verwensing loop naar Pruis-Pommeren, klitsen bakken! voor. De betekenis die Stoett eraan toekent, is 'hoepel op, want
ik minacht je'. Het is bekend dat men in geval van boosheid zijn tegenstrever naar
verafgelegen oorden wenst, vaak ook om daar onbetekenend werk te doen. De
letterlijke betekenis van klits is 'knikker, rond snoepje, bolleke'. Vgl. Schuermans
[1865-1870].

klok
De Klaagbox van Internet bevat de verwensing de klok! In de Volkskrant van 29
december 1997 noemt Sanders krijg de klok!, en hij veronderstelt dat bedoeld wordt
'krijg elk uur een slag'. Natuurlijk moeten wij de verwensing niet letterlijk opvatten.
Zij geeft minachting aan. De emotionele betekenis is veel meer 'wat heb ik een hekel
aan je, maak dat je wegkomt'.
klomp —> pomp.
klooster
In Antwerpen kent men de verwensing loop naar de kloosters! Vgl. Mullebrouck (1984).
Ik vermoed dat wij uit mogen gaan van de veronderstelling dat iemand die woedend
is, zijn tegenstrever graag naar een plaats wenst, waar hij goed opgeborgen is,
bijvoorbeeld in een slotklooster. De emotionele betekenis is 'maak dat je wegkomt,
want ik minacht je'. Een enquête in 1999 onder 111 Vlamingen leerde mij dat deze
verwensing vooral tot de passieve kennis hoort van de Vlaming. Slechts 5 zegslieden
zeiden haar te kennen. —> pater.
kloosterstraat
Mullebrouck (1984) kent voor Vlaanderen de verwensing kust mijn kloosterstraat! De
letterlijke betekenis van kloosterstraat is 'straat waaraan een klooster gelegen is'. Hier
is een andere betekenis in het geding. Klooster kan metonymisch gebruikt zijn in de
zin van 'anus, aars'. De metonymische betekenis van kloosterstraat zal in dat geval
dicht in de buurt komen van 'bilnaad'. De verwensing drukt minachting uit en kan
weergegeven worden met 'je kunt me wat, maak dat je wegkomt'.
kloot
De verwensing dat hij naar de kloten loopt! geeft uitdrukking aan een wens of verlangen
van de spreker. Je kunt van mijn part naar de kloten lopen drukt afkeer en minachting
uit, getuige ook de betekenis 'bekijk het maar, je kunt me wat'. Hetzelfde geldt voor
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kus(t) mijn kloten!; je kunt mijn kloten kussen! en voor krijg de krampen in je/uw kloten!,
een verwensing die vooral in Vlaanderen veel gebruikt wordt. Voor Mechelen werd
nog opgegeven mijn kloten kust ze! Andere Vlaamse varianten zijn volgens Mullebrouck (1984): kus(t) de bok zijn kloten!; ge zijt een mooie kloot, maar ge moest onder
een ezel hangen! en kus(t) de kloten van Herodes, ze hangen achter Pilatus' deur! In de
verwensing loop naar de klote!, die ons opgegeven werd door een correspondent uit
Gent, ligt het voor de hand aansluiting te zoeken bij de betekenis van klote- in
samenstellingen als klotewijf en klotevent. Klote- betekent daar 'vervelend, onaangenaam', loop naar de klote! betekent dan zoveel als 'loop naar iets onaangenaams,
bijvoorbeeld naar de verdoemenis'. Als uitroep komt ook vaak voor klote! De emotionele waarde ervan is gelijk aan die van kut. In De kleine blonde dood [1985] van
Boudewijn Büch komt voor de hele wereld kan de kloten krijgen! Mullebrouck (1984)
kent voor Vlaanderen mijn kloten pier00! Wat Pierrot, de hansworst, hier doet is niet
duidelijk. Waarschijnlijk gaat het om de klankexpressieve waarde van het woord. De
emotionele betekenis kan weergegeven worden met 'bekijk het maar, rot op'. In geval
van woede wenst men zijn vijanden uit minachting alle kwalen van de wereld toe. Dat
blijkt eens te meer in een variant van het verwensingsvers stik, verrek, verrot, verteer
enz. Daarin komt de regel voor val in sloten, breek je kloten, sterf. Deze verwensing
maakt lawaai als waanzinnig geworden aardewerk. Courant zijn niet alle verwensingen die Mullebrouck voor Vlaanderen opgeeft. Onderzoek in 1999 onder 111 Vlamingen leerde bijvoorbeeld dat slechts 9 zegslieden kust de kloten van Herodes, ze hangen
achter Pilatus' deur! kenden, terwijl 11 vertrouwd zijn met ge zijt een mooie kloot, maar
ge moest onder een ezel hangen! —> doodvallen, hangen, hond, klos, kramp, kunnen,
kussen, kut, lepra, lopen, Mina.
klootzakmina
Deze bastaardvloek en uitroep van woede, verontwaardiging enz., die slechts één keer
in ons materiaal voorkomt, moeten wij misschien in relatie brengen met de uitroep
Jezusmina. Klootzak zou dan een substituut zijn van Jezus, en Mina van Maria In dat
geval is er sprake van groteske overdrijving om zijn woede te ontladen. Voor de
gelovige is deze blasfemie amper te overtreffen. Maar er is een andere verklaring
mogelijk. Mina kan een achtergeplaatst bezittelijk voornaamwoord zijn, zodat wij als
basisvorm moeten uitgaan van de aanroep mijn klootzak, eigenlijk zelfs mijn Jezus.
Gesteld althans dat klootzak daarvan een substituut is. —» Maria, Mina.
klopmoord
Het woord klopmoord komt niet in Van Dale (1992) voor. Het moet letterlijk zoiets
betekenen als 'moord op mensen door ze neer te knuppelen'. In de verwensing stik
de klopmoord!, een opgave afkomstig van een student van de Hoge School Rotterdam
en Omstreken, is die betekenis afgezwakt tot 'donder maar op'. De verwensing drukt
ergernis, wrevel, boosheid, ongenoegen enz. uit.
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klos
Een correspondent uit Mechelen maakt melding van mijn klos kust ze! Het gaat hier
om een uitroep van minachting. Die letterlijke betekenis van klos is 'teelbal'. Die
betekenis is verzwakt tot 'ga weg, donder op'.
kloten
In het hedendaags Nederlands betekent het werkwoord kloten 'leuteren, vervelend
zijn' of 'bedriegen, foppen'. Die betekenis treffen wij niet aan in de West-Brabantse
verwensing ze moesten je kloten! Ik ga voor de letterlijke betekenis van dat kloten uit
van 'iemand van zijn kloten, ballen beroven'. De emotionele betekenis van de
verwensing duidt op minachting en kan weergegeven worden met 'donder op'. -»
breken, schop.
knie —> kramp, touw, vallen.
knijn —» konijn.
knikkeren
Johannes Sartorius [1656] en Betje Wolff kennen de verwensing loop knikkeren!, in de
betekenis 'ik ben boos door je gedrag, hoepel nu maar op'. De Cock (1908: nr. 477)
voegt daar nog aan toe zwijg en ga eerst nog wat met de knikkelen spelen! en ga met de
knikkers spelen! De emotionele betekenis duidt op allerlei kleine irritaties en frustraties.
knok
Een vijftienjarige Leidse scholiere stuurde mij de volgende verwensing: krijg knok!
Knok blijkt een letterwoord te zijn, want zij verklaart dat met keel-, neus- en oorkanker.
Overbodig te zeggen dat de verwensing op grote woede en minachting duidt. De
betekenis is 'donder op'. —» kanker.
knoop
Zowel in Antwerpen als in Oost-Vlaanderen gebruikt men in geval van boosheid de
verwensing loop naar de knopen, knoppen! Letterlijk zou dat kunnen betekenen 'loop
naar plaatsen waar zich verwikkelingen voordoen', in geval wij uitgaan van knopen,
of 'loop naar het verderf als knop het uitgangspunt is. De emotionele betekenis is 'ik
ben woedend, ik veracht je en wil je niet meer zien, maak nu maar gauw dat je
wegkomt'. Opgetekend door Mullebrouck (1984). —> vallen, waaien.
knopen —> boon.
knoppen —> knoop.
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koe
Men kon in de 16de en 17de eeuw ook zweren, hetzij in ernst, hetzij bij wijze van
scherts, bij de dieren van Gods schepping of de producten die zij voortbrengen. Zo is
overgeleverd by gans koeien, waaruit dan vervolgens by gans koeyenkeese 'bij de kaas
van Gods koeien' is ontstaan. Aldus De Baere (1940:152). Deze zweerformules werden
tot bastaardvloeken en uitroepen van verbazing, ongeloof e.d. —» bok, das, gans1, haas,
hond, kat, kieviet, koekoek, konijn, kraai, muis, slak, varken, vink.
koeienkaas> koeienkees —» koe.
koeienziekte
Krijg nou gauw de koeienziekte! is een verwensing die woede en minachting uitdrukt.
Men moet hier natuurlijk denken aan de gekkekoeienziekte. Zie verder onder dat
trefwoord.
koek
Bij Bredero komt voor o gants sacker koek en vijgen. Deze bastaardvloek is gemodelleerd naar o gants sacker vijven, een verbastering van 'Gods heilige vijf wonden'. Vijf
werd op enig moment niet meer als telwoord aangevoeld en vanaf dat ogenblik met
opzet verbasterd en vervangen door vijg of andere vruchten en versnaperingen. —»
vijgkoekenpan
In Spokerijen in het Brugse Vrije [1979] van J. Ballegeer komt de verwensing val in
Godsnaam in mijn koekenpan! voor. Als men boos of woedend is, wenst men zijn
tegenstrever de ergste ongemakken en allerlei ander ongeluk toe. De gevoelsbetekenis
van deze vloek is 'ik walg van je; bekijk het maar, rot maar op'.
koekoek
De koekoek, die volgens het volksgeloof de gave der profetie had, is de vogel die
oorspronkelijk in dienst stond van de Germaanse god Donar. Door de kerstening
werd hij aan de duivel gewijd. Het WNT neemt aan dat koekoek een substituut is van
duivel. In Antwerpen kent men wel koekoeks! 'wel verdomme', als uitroep van verbazing. Ook Van Dale kent koekoek als een eufemisme voor duivel en vermeldt de
verwensing loop naar de koekoek! 'hoepel op'. Verschueren [1996] geeft ook nog dat
dank(t), haal(t), raad(t)je de koekoek! Dit is een soort zelfverwensing, die tot vloek en
uiteindelijk tot uitroep van verontwaardiging is geworden. De oorspronkelijke betekenis was dus 'als het niet waar is, dan moge de koekoek je halen'. In de 16de en 17de
eeuw komt de krachtterm bij gans koeckoeck voor. Men riep verschillende door God
geschapen dieren of delen daarvan tot getuige dat men de waarheid sprak. In dit geval
de koekoek. —» bok, das, gans1, haas, hond, kat, kieviet, koe, konijn, kraai, muis, slak,
varken, vink, wolf.
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koekracht
Alleen in een zeventiende-eeuwse klucht komt de bastaardvloek gans coekracht voor.
Waarschijnlijk riep men de kracht van de os uit de stal van Betlehem tot getuige dat
men de waarheid sprak.
koffieboon —> gloeiend, God.
kofftemelk
Van het verwensingsversje Watje zegt, ben je zelf komt o.a. de volgende variant voor:
Watje
Met je
Met je
Ben je

zegt, ben je zelf,
neus in de kofftemelk
kop door de muur
morgen lekker zuur.

In de regels (2) en (3) zie ik elliptische verwensingen die voluit luiden: [val] met je
neus in de koffiemelk! en (val) met je kop door de muur! Die verwensingen moeten niet
letterlijk opgevat worden. Zij hebben momenteel vooral een emotionele betekenis,
die duidt op verachting, verontwaardiging, afkeer en haat en die het best weergegeven
kan worden door 'lazer op'.
De koffiemelk-variant is opgegeven voor het Overijsselse Deurningen en Hengelo.
—» elf, helft, lepel, melk, tiet, touw en verf.
kogel
Een scholiere uit Voorhout kent de verwensing krijg allemaal lekker de kogel! Het is
duidelijk dat ze woede, onmacht en minachting uitdrukt en het best weergegeven kan
worden met 'barst, sterf.
kogellager —> staart.
kolder
In de verwensing krijg de kolder! stuiten wij op een etymologisch probleem. Wat wenst
men iemand in zijn woede precies toe? Er zijn twee mogelijkheden. Of kolder is een
bepaalde veeziekte, in het bijzonder een hersenontsteking bij paarden; of wij moeten
uitgaan van een vorm die teruggaat op cholera. Deze laatste vorm zou zich dan in het
Nederlands tot koller hebben ontwikkeld en later, door tussenplaatsing van de d, tot
kolder. De gevoelsbetekenis is 'ik minacht je'.
kolere, kelere, klere
Deze vorm, die waarschijnlijk ontstaan is uit cholera, komt samen met de variant klere
(1950) voor in de verwensing krijg de klere, kolere! (1950) De betekenis ervan, die
natuurlijk oorspronkelijk letterlijk aansloot bij de zeer besmettelijke cholera, is in het
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heden afgesleten tot 'loop naar de maan, stik'. Vaak doet de verbinding dienst als
uitroep van verbazing, woede, ergernis enz. Vaak ook om afkeer of minachting uit te
drukken, zoals in je kunt de klere krijgen! 'bekijk het maar, je kunt me wat'. De
verwensing de klere/kolere! is een elliptische vorm die ontstaan is uit krijg de klere!
'krijg iets vreselijks'. Niet ongewoon is voorts God zal de klere krijgen. Andere varianten
zijn je kunt de klere krijgen!; krijg toch allemaal de klere! en laat ze allemaal de klere
krijgen! Kolere doet ook dienst als versterker in krijg de godverkolerekankertyfus achter
je dikke darm!; krijg een koperen kind, dan kun je je de hele dag de klere poetsen!; krijg
een kind met een gouden hoofd, dan kun je je je de hele dag de klere poetsen!; krijg een
kind met een koperen harses (kin) dan kun je je de hele dag de klere poetsen!; krijg een
kind met een koperen kop, dan kun je je de klere poetsen!; je kunt voor mij een pop krijgen
met een koperen kontje, dan kun je je de klere poetsen!; krijg de kopertyfus, dan kun je je
de kolere poetsen! -> doodsklere.
kolerelazerus —» lazerus.
koliek
Wanneer iemand je in woede toevoegt krijg het koliek!, dan wordt daarmee letterlijk
een of andere darmstoornis bedoeld. Deze letterlijke betekenis is afgezwakt tot 'stik,
loop naar de maan, hoepel op'.
kom -> lepel.
komisch —> duo.
konijn
In de 16de en 17de eeuw komt de krachtuitdrukking by gans knijn voor. Men riep
verschillende door God geschapen dieren tot getuige dat men de waarheid sprak. —>
bok, das, gans1, haas, hond, kat, kieviet, koe, koekoek, kraai, muis, slak, varken, vink,
wolf.
koningskroon —> kroon.
kont, kontje
In de 19de eeuw komt de verwensing je kont! voor. Deze ontwikkelde zich tot een
uitroep waarmee men te kennen wilde geven dat men het met iets niet eens was. Begin
deze eeuw gebruikt Heijermans de verwensing aan mijn kont! Functie en betekenis
zijn te vergelijken met 'lazer op'. Net als van poeper, naars, gat, hol en reet wordt van
kont in combinatie met kussen de vulgaire verwensingen kus mijn kont! en kus me de
kont! gevormd. Ook de variant je kunt mij de kont kussen komt voor. Ik trof die
bijvoorbeeld aan in het Drentse Schoonoord. Bij Sanders en Tempelaars (1998) vond
ik voor Rotterdam kus me de kont en lik me de blaas! en voor West-Brabant kus me
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konten lik me gat! Voor Vlaanderen geeft Mullebrouck (1984) kus de kontvan Herodes!;
kus de kont van het vogeltje, dan krijg je een pruimen smoeltje! en wel tapisseer nu mijn
kont! In het Noord-Brabantse Berghem kent men ook God, nakende blote kont! om
woede, verbazing enz. uit te drukken. Iemand die men als oorzaak van ongeluk of
ergernis beschouwt, kan men ook verwensen met je kunt voor mij een pop krijgen met
een koperen kontje, dan kun je je de klere poetsen! —» aars, elf, gat, Hegemermart, helft,
hol, koffîemelk, kolere, koperen, kussen, lepel, likken, melk, naars, neuken, poeper,
poetsen, pop, reet, tiet, touw, verf, vessie.
konthaar
In jeugdtaal wordt de verwensing ga je kontharen föhnen! gebruikt. De emotie die deze
woordgroep uitdrukt is afkeer en walging. Wat de hedendaagse betekenis betreft,
moeten wij aansluiten bij 'ik kots van je, rot nu maar op'.
kontwater
In Den Haag wordt de verwensing krijg het (zwetende) kabbelend kontwater! gehoord.
Vgl. Bral e.a. (1998). Anale secretie wordt vooral door Vlamingen vaak in verwensingen gebruikt. De emotionele betekenis duidt op minachting en kan weergegeven
worden met 'rot op'. -> schijten.
kool
Bij de zeventiende-eeuwer S. van Rusting komt de bastaardvloekpofs kool met krenten!
'bij Gods kool met krenten' voor. Niet alleen vanwege pots noem ik dit een bastaardvloek. Op het moment dat sacrament verbasterd wordt tot of gesubstitueerd wordt
door krent, ligt de weg open voor andere vruchten of gewassen, zoals hier voor kool.
In Limburg komt de zelfVerwensing een koolken op iets dorren inslikken voor. Stoett
spreekt erover in zijn spreekwoordenboek. Of hier de fossiele brandstof, dan wel de
groente bedoeld wordt, laat ik in het midden. Feit is wel dat als iemand genoodzaakt
is zijn eigen woorden letterlijk te nemen, hem dat in geval van kool veel ongemakken
bezorgt. —> pompelmoes.
koorts

In het Middelnederlands komt de verwensing die corts ridene! 'moge de koorts hem
kwellen' voor. Vroeger werd koorts opgevat als een ziekte. Dat verklaart ook waarom
men koorts in verwensingen gebruikt als krijg de koorts, krijg de koude koorts! 'krijg iets
vreselijks'. Inez van Eijk (1978: 87) kent ook nog alle kerels de koorts, behalve Abraham
de koekjesjood! Deze verwensing, die ik ook optekende in Beverwijk, Voorhout,
Warmond en Rijswijk, drukt ergernis, machteloosheid, walging en andere afkeer uit.
De betekenis is geworden tot 'rot op'. De toevoeging behalve Abraham de koekjesjood
plaatst ons voor raadsels. Niet zozeer de samenstelling koekjesjood. Het komt immers
wel vaker voor dat het eerste lid van een samenstelling met jood betrekking heeft op
een negotie, bedrijf of betrekking. Denk maar aan boekenjood, brillenjood, hoedenjood,
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schoenenjood, voddenjood enz. Het probleem zit voor mij in de vraag waarom Abraham uitgezonderd is van de minachting. Wordt hier een zinspeling gemaakt op
Abraham Verkade, de grote koekjesfabrikant? Voorlopig blijft het gissen. Krijg de
derdedaagse koorts! betekent letterlijk 'krijg koorts die telkens de derde dag terugkeert'.
Die betekenis is in de verwensing niet gerealiseerd. Wel gaat het om onheil, of beter
ongemak, ten gevolge van minachting, wrevel, haat. Men wil niets meer met iemand
te maken hebben. De afgezwakte betekenis is dan 'ik heb een vreselijke hekel aan je,
donder nu maar op'. Sanders en Tempelaars (1998) geven als typisch Rotterdamse
verwensing je moet zoveel koorts krijgen, dat de dokter naar je nest moet roeien! De
verwensing krijg de koorts! wordt versterkt in de volgende samenstellingen: krijg de
bibberkoorts!, krijg de kippenkoorts!, krijg de pestpokkenkoorts!, krijg de rolkoorts!, krijg
de teringkoorts! en krijg de zenuwkoorts! -» vergassen.
koot
Als krachtterm en uitroep van frustratie enz. komt uitsluitend in de 17de eeuw ook
bij mijn koten 'bij mijn knokkels' voor.
kop
In het hedendaags Nederlands komen de zelfverwensingen mijn kop eraf als... en mijn
kop voor mijn voeten! ('mijn kop mag voor mijn voeten vallen, als ik de waarheid niet
spreek') nog regelmatig voor. Zij zijn tot vloek en uitroep van verbazing geworden en
versterken de woorden van de spreker. Meestal dienen ze om te bluffen en om
machteloosheid te verbergen. Vergelijk ik mag sterven als het niet waar is! In Amsterdam is de verwensing ik zal je op je kop slaan dat je platvoeten krijgt! geen vreemde
eend in de bijt (Berns 1993: 60). De betekenis duidt op woede en afkeer en kan
weergegeven worden met 'sterf, rot op'. Mullebrouck (1984) geeft voor Vlaanderen
ook nog laat mijn kop gerust! De eerste gedachte die hier opkomt, is die van een
oorspronkelijke vrome wens of gelofte; zoiets als laat mijn kop er gerust afhouwen als
ik de waarheid niet spreek. Toch vermoed ik dat wij meer moeten zoeken in de richting
van een verdwijnverwensing met een eigenlijke betekenis 'zit niet aan mijn kop te
zaniken, zeik niet'. De verwensing duidt op korzeligheid, ergernis, onvrede en kan
weergegeven worden met 'rot op'. Volgens een enquête in 1999 wordt laat mijn kop
gerust! nog zeer frequent gebruikt. Van de 111 zegslieden gaven er 80 aan haar te kennen
en te gebruiken. Voor de verwensing met je kop door de helft! en andere varianten zie
men —» elf, Hegemermart, helft, hoofd, kind, koffiemelk, kolere, lepel, melk, tiet,
touw, verf.
kopen
Een van de regels uit het verwensingsversje stik, verrek, verrot, verteer luidt in Rijnsburg: koop een kaartje naar de hel// groetjes en vaarwel! Deze verwensing duidt op haat
en wrevel. Degene die haar naar zijn hoofd geslingerd krijgt, weet dat de relatie met
verwenser zo goed als onherstelbaar is.
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koperen
Dit stoffelijk bijvoegelijk naamwoord betekent 'van koper vervaardigd'. Als koper in
aanraking komt met zuurstof oxideert het. Het oplossen van die oxidatie is een
arbeidsintensief proces en kan veel ongemakken met zich meebrengen. Het zware
werkje, dat koperpoetsen nu eenmaal is, is er debet aan dat koperen zo'n vooraanstaande rol speelt in Nederlandse verwensingen. Dat er geen andere metalen een
vergelijkbare rol spelen, is een gevolg van het feit dat koper minder exclusief was dan
bijvoorbeeld goud en zilver. De volgende reeks verwensingen met koper in een
hoofdrol rijgen zich aaneen: krijg een kind meteen koperen harses, dan kun je je de tyfus
poetsen!; krijg koperen hartkleppen, dan kun je je de kanker (tering, klere) poetsen!; krijg
een kind meteen koperen kin, dan kun je je de hele dag de klere poetsen!; krijg een koperen
kind, dan kun je je de tering poetsen!; krijg een kind met een koperen kop, dan kun je je
de kanker poetsen!; krijg een koperen long, dan kun je je de klere poetsen! en krijg de
koperen pleuris, dan kun je je de pestpokken poetsen! In samenstellingen doet koper- of
koperen dienst als versterker of wordt het zelf versterkt. Voorbeelden zijn: krijg de
kopertyjus, dan kun je je de kolere poetsen! en krijg de roodkoperen klarinettyfus, dan
kun je je de kanker poetsen! Al deze verwensingen zijn emotionele uitingen van
minachting, woede, wrevel, ergernis, weerzin enz. Zij betekenen allemaal 'donder jij
maar op, ik moet je niet meer, ik heb geen millimeter ontzag meer voor je'. In
tegenstelling tot wat Sanders en Tempelaars (1998) betogen, geloof ik niet dat ze
"ontegenzeglijk ook een schertsend karakter" hebben. De aard van de verwensing, de
intonatie waarmee zij geuit wordt, haar expressiviteit in het verwoorden van het
gevoel, haar agressieve ondertoon maken haar zo huiveringwekkend dat er geen
kruisbestuiving tussen woede, wrevel, ergernis, walging enz. enerzijds en scherts
anderzijds mogelijk is. Wij kunnen ze gestileerd, creatief, literair voor mijn part,
noemen, maar niet schertsend. —» hartklep, kin, kind, klere, kont, lijden2, long.
koperkleurig —» klarinetkanker.
kopertyjus
Kopertyjus is een fantasienaam. In de verwensing krijg de kopertyjus, dan kun je je de
kolere poetsen! doet koper- uitsluitend dienst als versterker. Met de letterlijke betekenis
van tyjus en koper heeft zij weinig meer te maken. De emotionele betekenis duidt op
onmacht, minachting en compromisloze vijandschap. —> kolere, koperen, poetsen.
korj
De vol-geestige Werken van S. van Rusting [1712] bevatten de bastaardvloek bij gans
korven. In korven mag men een verbastering zien van kruis, dat op enig moment door
kruik is vervangen en daarmee de weg effende voor allerlei andere gebruiksvoorwerpen. Als men deze geestelijke lenigheid afwijst, kan men altijd nog als uitgangspunt
kiezen dat men kon zweren bij alles uit Gods menselijke nabijheid.
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korte blisse
Sommigen nemen aan dat wij hier stuiten op een verbastering van de duivelsnaam
Tortelblisse. De Baere (1940:172) vervolgt dan, en ik parafraseer hem: Een variant van
deze naam is Torterblesse, die wij vinden bij Jan van Hout [1602]. Deze duivel is zeer
populair geweest bij de alchimisten. De bastaardvloek melcflessen van korten blisse
moeten wij dus zien als een magische uitroep waarbij de duivel en de geheimzinnige
wereld der tovenarij oorspronkelijk als getuigen werden aangeroepen. Tot zover de
verklaring van De Baere. Wellicht dat melckflessen dezelfde functie heeft, ook al is het
een ellips. In Manken van Nieumeghen komt de raadselachtige regel voor waarin
Moenen een kreet om hulp slaakt. Hulpe melcflessen van corten Missen (vs. 922). Piet
Eligh (1994:129) zegt over deze regel het volgende: "Als 'melcflessen' een verbastering
is van 'melefiessen: maleficium', dan zou de betekenis daarvan 'boze toverkracht'
kunnen zijn. Die toverkracht zou dan in het vermogen liggen van het wezen dat
schuilgaat achter 'corten blisse'. De twee mogelijkheden die hier het meest in aanmerking komen, zijn Tortelblisse, een duivelsnaam die voorkomt in het Volksboek van
Malegijs en Thor de Bliksemer. Thor was de dondergod van de oude Germanen en de
wezens uit hun mythologie werden door het christendom beschouwd als demonen."
kortoren
In de 18de eeuw komt de zelfverwensing ik wil mij laten kortoren als ... voor. De
letterlijke betekenis van kortoren is 'de oren laten korten'. Oorspronkelijk was het een
eedformule die tot meineed en dus tot vloek werd. Men haalde heel veel op zijn hals
als men de waarheid niet sprak na zo'n uitspraak. De vloek drukt nu ongeloof,
verbijstering, ontgoocheling, minachting enz. uit.
kotvernondeklok
Wie de bastaardvloekgodvernondeklok kent, zal van kotvernondeklok niet snel beweren
dat deze vloek een groot raffinement weet te paren aan luciditeit. Kotver- is natuurlijk
een misvorming die aan godver iedere blasfemische geladenheid of ruigheid ontneemt.
koud —» koorts, pis.
kous —> stikken, weggaan.
kraag
In de van voor 1500 daterende historische eedformule by gans crage, waarvan de
letterlijke betekenis luidt 'bij de hals van God', worden God en diens hals tot getuigen
aangeroepen dat men de waarheid spreekt. Het ijdel gebruik van de formule maakt
haar tot vloek, die, omdat men anderen niet wil kwetsen en geen lijfstraffen wil
oplopen, verbasterd wordt tot by gans crage.
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kraai
Men kon zweren bij alles wat God geschapen heeft. Dus ook bij vogels, vissen en
andere dieren. Gans craeye komt voor in twee zeventiende-eeuwse teksten. —» das,
gans1, kieviet, koe, koekoek, konijn, muis, slak, varken.
kraakporselein
In Vlaanderen kent men volgens Mullebrouck (1984) de verwensing eet kraakporselein, dan schijt ge scherven! Kraakporselein is zeer fijn Chinees porselein en verdient
zijn naam aan de breekbaarheid ervan. De letterlijke betekenis van de verwensing is
tot een emotionele geworden die een hoge graad van minachting uitdrukt en weergegeven kan worden met 'rot op'. Uit een enquête uit 1999 gehouden onder 111
Vlamingen bleek dat nog slechts 3 zegslieden deze verwensing kenden. —» schijten.
krab —> zee.
krabben -> jeuk, schurft, staart.
kracht
De eedformule bij de kracht (van Gods bevel) kon ijdel gebruikt worden en zich
vervolgens ontwikkelen tot stopwoord en uitroep van woede en andere frustratie en
irritatie. Hetzelfde geldt voor bij Gods heilige krachten, bij Gods kracht en by de
hemelsche krachten. Ook komt in de 17de eeuw by myn kracht voor. Deze eedformule,
bedoeld om het waarheidsgehalte van iemand of iets kracht bij te zetten, werd tot
uitroep. De woordgroep bij gans kracht is een verbastering van de eedformule bij Gods
kracht, waarin God en diens kracht tot getuigen worden aangeroepen dat men de
waarheid spreekt. In het Middelnederlands komt voor by gans crachten, gants crachten,
ghitscracht en bij gans kraft, by gans werckens crach, by gans creeft. In Gallitalo's
vertaling van Alle de geestige Werken van François Rabelais [1682] komen de volgende
bastaardvloeken voor: gants kracht van kop en keuvel 'bij de mantel en kraagkap van
God' en gans kappen kracht 'bij de kracht van Gods mantel'. Zweren bij allerlei
menselijke attributen van God was niet ongewoon. Het ijdel gebruik van de formule
maakt haar tot vloek. —» heilige.
kraft —> kracht.
krakeling —> vijg.
kraken
Ook tegenwoordig wordt de verwensing God zal je, me kraken! nog gebruikt. Het is
een vulgaire wens die in zijn meest extreme vorm de godheid verzoekt iemand met
gekraak te doen breken. De emotionele betekenis duidt op ongeloof, verbazing enz.
->God.
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krammeniekes
Iemand die als hij ontstemd is of boos en geërgerd, zich bedient van de uitroep
krammeniekes brengt nauwelijks een moderne wanklank uit. Toch is deze term een
substituutvloek naar het model van gommenikke(s). Nog meer dan die bastaardvloek
heeft krammeniekes alle spirituele kracht verloren en verraadt de uitroep zich nog
slechts door intonatie en dictie als een verminkte noot uit een blasfemische orgie.
kramp
In de historische eedformule Gods kramp worden God en zijn spieren tot getuigen
aangeroepen dat men de waarheid spreekt. Het ijdel gebruik van die formule maakt
haar tot lijdensvloek, die, om anderen niet te kwetsen, verbasterd en dus afgezwakt
kon worden. De oorspronkelijke betekenis luidde 'bij het samentrekken der spieren
van Jezus aan het kruis'. In het Middelnederlands komen al de volgende verwensingen
voor: de kramp vaer hem in zijn knie; de cramp moet in zijn darmen cruypen; ik wou
wel dat u de kramp voer in de kaken en God gheve hem cramp in sine kaken. Met dit
woord wordt de bastaardvloek gans kramp! 'bij de krampen van God' gevormd. Kramp
is te vergelijken met lijden en komt volgens het WNT veel voor in verwensingen. Ik
citeer: "de kramp vaer hem in zijne knie" 'moge hij kramp in zijn knie krijgen'
(Vondel), "Die onbeleefde Beest, dat de cramp moet in syn darmen cruypen" 'dat
onbeschofte zwijn, moge hij kramp in zijn darmen krijgen' (Ogier), "Ik wou wel, dat
U de kramp voer in de kaaken" 'ik wou dat je kramp in je kaak kreeg' (Van Halmael).
Ook in het hedendaags Nederlands is kramp in verwensingen nog springlevend. Zo
vond ik in mijn enquêtemateriaal uit 1993-1994 de Vlaamse verwensing ge moe(s)t de
krampen in uw kloten krijgen! Deze alliterende, volle en ronde verwensing, die
tomeloze woede uitdrukt, komt vooral in het zuiden van het taalgebied voor. Dat hij
de krampen krijgt! geeft uitdrukking aan een wens of verlangen van de spreker. Sanders
tekent in de Volkskrant van 19 januari 1998 de volgende Haagse verwensing op: Krijg
de krampen in je kuit// En de stuipen in je darmen// Kunnen vreten weer de armen. Dit
lijkt mij een zeer gekunstelde eendagsvlieg, die de strijd om bekleed te worden met
prestige kansloos verloren heeft. De emotionele betekenis is natuurlijk 'ik walg van
je, donder maar op'. —» duivelskramp, gans, kloot, tyfuskramp.
kranken
Het WNT betoogt dat niet duidelijk is hoe men dit woord moet opvatten: als werkwoord of als zelfstandig naamwoord. Het vervolgt dan met: het eenvoudigste zal zijn
aan de verwensing aan gans kranken in een aantal zeventiende-eeuwse kluchten de
betekenis 'Gods lijden' toe te kennen en aan de kranken die van 'de ziekte, het ziek
zijn', zonder dat er aan een bepaalde kwaal wordt gedacht. Dat jou de krancken hael!
is een verwensing die eveneens dateert uit de 17de eeuw. Opgetekend zijn voorts bij
gants krancken 'bij het lijden van God'; o gansch kranken en gans krancke troost 'bij de
kracht van Gods lijden'. —» pest.
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krelkespis
In het Belgisch-Limburgse Maasmechelen kent men de verwensing krijg de krelkespis!
om minachting en woede uit te drukken. De letterlijke betekenis stelt ons voor grote
problemen. Het is verleidelijk om in krelkes een verbastering te zien van krelis, dat een
naam voor de duivel zou kunnen zijn. Een ander aanknopingspunt is wellicht dat
krelkes een toespeling is op de naam van de beruchte Brugse prediker Cornelis
Adriaansz., die de mensen geweldig onder handen nam en het woord duivel daarbij
niet schuwde.
krenk
In Kluivenduikers Doedeldans [1937] van Rotterdammer Willem van Iependaal komt
de verwensing krijg de krenk! voor. Krenk is waarschijnlijk een Jiddische variant van
krank 'ziekte'. Om welke ziekte het precies gaat, is moeilijk te zeggen. Bekend is in elk
geval dat krank in Limburg 'de vallende ziekte' is, maar dat men er in Twente en de
Achterhoek de 'tyfus' mee bedoelt. Vgl. Weijnen (1995: 43-44). In geval van woede
wenst men zijn vijanden uit minachting alle kwalen van de wereld toe. De betekenis
is 'rot op'.
krent
De bastaardvloeken by seven sacken krenten en de variant bij hondert duizend krenten
zijn substitutievloeken voor bij de zeven sacramenten. Voor telwoorden in bastaardvloeken zie men bijvoorbeeld duizend, honderd, vier, vijf. Voor het vervangen van
sacrament door vruchten e.d. zie men vijg, pompelmoes. In het hedendaags Nederlands, maar beperkt tot studententaal, komt voor de verwensing kus/lik mijn krent!
De betekenis van krent is 'achterwerk'. Die betekenis is afgezwakt. De emotionele
betekenis van de verwensing duidt op verachting en ergernis en kan weergegeven
worden met 'bekijk het maar, je kunt me wat'. —» pompelmoes, sacrament.
krets
De Grote van Dale (1992) kent de gewestelijke verwensing je kunt de krets krijgen! De
letterlijke betekenis van krets is 'jeukende huidziekte, schurft'. De emotionele betekenis duidt op minachting en ergernis en kan weergegeven worden met 'donder op'.
Ook al opgetekend bij Bolhuis (1937).
kreukelen —» godzalmekreukelen.
kreukel
Een van onze correspondenten geeft de verwensing krijg de kreukels aan je kruis! op.
De letterlijke betekenis zal samenhangen met in de kreukels 'kapot, zwaar beschadigd'.
De emotionele betekenis duidt op minachting en ergernis en kan weergegeven worden
met 'donder op'. De alliteratie geeft de vloek extra emotionele kracht.
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kreunen
In de historische eedformule bij Gods kreunen 'bij het kermen van God aan het Kruis'
worden God en zijn kreunen tot getuigen aangeroepen dat men de waarheid spreekt.
Het ijdel gebruik van die formule maakt haar tot lijdensvloek, die, om anderen niet
te kwetsen, verbasterd en dus afgezwakt kon worden. Komt in de 17de eeuw voor als
bij gans kroonen. Thans verouderd.
krevel
In de historische eedformule Gods krevel worden God en zijn krevels 'kriebels' tot
getuigen aangeroepen dat men de waarheid spreekt. Het ijdel gebruik van die formule
maakt haar tot lijdensvloek, die, om anderen niet te kwetsen, verbasterd en dus
afgezwakt kon worden. Overgeleverd is de verbastering gants krevel. Krevel betekent
niet alleen 'kriebel', maar ook 'jeuk' en figuurlijk ook 'gevoel voor onrust, zenuwachtige gejaagdheid'.
kreveren
Als men zo boos is dat men iemand letterlijk dood wenst, gebruikt men in Vlaanderen
volgens Mullebrouck (1984) ook de verwensing ge zoudt moeten kreveren lijk een slak
op een spit! Kreveren is een nevenvorm van creperen 'ellendig omkomen'. De emotionele betekenis duidt op woede, afkeer, wrevel enz. en kan weergegeven worden met
'ik walg van je, je kunt me wat, rot op'.
kriebelhoest
In West-Brabant kent men de verwensing voor mij kun je de kriebelhoest krijgen! De
emotionele betekenis duidt op minachting en kan weergegeven worden met 'rot op'.
kriebelziekte
De verwensing krijg de kriebelziekte! is weinig frequent. De kriebelziekte, variant is de
krieuwelziekte, is een populaire naam voor ergotisme, een ziekte die ontstaat door het
eten van graan dat met moederkoorn geïnfecteerd is. Een van de bijverschijnselen van
ergotisme is een kriebelend gevoel aan de leden. Dat is het dus wat men zijn
tegenstrever in geval van woede of andere frustratie letterlijk toewenst. Emotioneel is
de betekenis gelijk aan 'ik veracht je'. Zie ook de afbeelding in hoofdstuk 11 van het
Isenheimer altaar van Matthias Grünewald en de beschrijving daarvan.
kriebels
De verwensing krijg de kriebels! komt in elk geval voor in de omgeving van Leiden. De
emotionele betekenis is duidelijk: 'ik wens je veel ongemak, want ik veracht je'.
kriek
De oorspronkelijke eedformule by myn krieck 'bij mijn achterlijf komt alleen in de
17de eeuw voor en fungeert dan als uitroep.
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krieksteen —» huis.
krijgen
In de betekenis 'getroffen worden door' wordt krijgen zeer vaak gebruikt in verwensingen. Dat is begrijpelijk, omdat men met een verwensing nu eenmaal onheil
afsmeekt over zichzelf of over anderen. Krijgen komt o.a. voor in de volgende
verwensingen: krijg de aids; ~ alles; ~ het apelazarus; ~ de appelflauwte; ~ het apezuur;
~ de betontyfus; ~ de bibber; ~ de blafkanker; ~ de blaren; ~ de bloedkanker; ~ een
bombardement achter je hart; ~ de bombardementskanker; ~ de cetem; ~ de dalles; ~ de
diarree; ~ een doodskist met spiegel; ~ de duivel; ~ een dikke fietsbel; ~ defuck; ~ de galg;
~ het gebrek; ~ de godgloeiende godverdomme; ~ de hang; ~ een vet hart; ~ de Overmaasse
hazewindhondenkorenmolenpestpokkenkoorts; ~ het; ~ het heen en weer; ~ de herrie; ~
de hik; ~ de Himalaya; ~ de holstrontverklontering; ~ de hubecelubes; ~ eeuwige jeuk;
~ de jicht; ~ een jong langs allebei je neusgaten; ~ de kanker; ~ een kind met koperen
kop; ~ krijg de kippenkoorts; ~ krijg de klem; ~ het kleplazarus; ~ de kloten; ~ de kolere,
klere; ~ het koliek; ~ de kouwe koorts; ~ de kramp; ~ de krenk; ~ de kreukels aan je kruis;
~ de kriebels; ~ de kriebelziekte; ~ een kromme; ~ de kutkanker; ~ het lazarus; ~ de
lazarusklap; ~ het lebbes; ~ het lebberus; ~ een loopoor; ~ een dikke lul; ~ het markoen;
~ de mazelen; ~ de maupie; ~ een mierennest achter je hart; ~ het mond- en klauwzeer;
-jij maar niks; ~ nou wat; ~ de pest; ~ de pestpokken; ~ de pip; ~ de pleuris; ~ de pokken;
~ de pup; ~ platvoeten; ~ de/het rambam; ~ de rattenkanker; ~ de reetscheetvereelting;
~ het rimram; ~ een rolberoerte; ~ een rolling; ~ een schaduw achter je hart; ~ de schijt;
~ de schijterij; ~ de schurft; ~ het slingerschijt; ~ 't snot; ~ het spit; ~ een stijve; ~ de
stuipen; ~ een dikke tamp; ~ de tennef, tinnef; ~ de tering; ~ tieten; ~ de tyfys; ~ de vellen;
~ het verdriet; ~ de vergietziekte; ~ de vinkentering; ~ de waterpokken; ~ de wip; ~ de
wijtik; ~ de zenuwen; ~ de ziekte; ~ het zuur; ~ een zweer. Zo er iets in de verwensingen
een hoofdrol speelt, dan zijn het wel de vreselijkste ziektes. Van al deze afgrijselijke
kwaadaardige ziektes geldt dat vele ons niet of niet meer bekend zijn. Zij zijn in het
gebruik als verwensing afgesleten en doen eigenlijk nog uitsluitend dienst als uitroep
van verontwaardiging, haat, minachting, onmacht, weerzin of machteloze woede.
Vaak zijn zij zelfs gereduceerd tot interjectie.
kromme
De verwensing een kromme!, die een verkorting is van krijg een kromme!, is typische
soldatentaal uit de jaren zestig. Een kromme betekent een 'slappe pik'. De emotionele
betekenis van de verwensing duidt op minachting enz. en kan weergegeven worden
met 'bekijk het maar'. —» godverdomme.
kronkel —> rekken.
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kroon
Er bestaat vanouds, d.w.z. vanaf de Middeleeuwen, de koningseed bi mire crone of bi
mire conincscrone. Veelvuldig gebruik van een dergelijke eed maakt er een uitroep van.
In de 17de eeuw komt ook voor (bij) gans krone, een lijdensvloek 'bij de doornenkroon
van Christus', die tot uitroep is geworden.
kruik
In de 17de eeuw komt de bastaardvloek gans kruiken voor. Waarschijnlijk is dat een
verbastering van bygan(t)s kruys of van gans cruysen. Anderzijds is ook de verklaring
plausibel dat men zwoer bij alles wat God of diens Zoon gebruikte, waardoor men in
kruik niet altijd een verbastering hoeft te zien. —» korf, moeder.
kruipen
In Vlaanderen komen voor kruip de boom in! en kruip de boom in en vreet bananen!
Deze twee verwensingen betekenen 'ga weg, bekijk het maar, ik ben je meer dan zat'.
Zij drukken ergernis en wrevel uit. Een zegsman uit het West-Vlaamse Koksijde kent
een wel heel unieke verwensing: kruip in de chargebuis en Uk het zwart af. De letterlijke
betekenis plaatst mij voor raadsels. Theo Veenhof suggereert mij in chargebuis een
technische betekenis te veronderstellen die met het werkwoord laden verbonden is.
Van dat laden kan iets zwart beroet raken. Het Franse charge is met de betekenis 'laden'
verbonden, terwijl buis een verkorting kan zijn vn wambuis 'een soort jasje'. De
letterlijke betekenis zou dan wellicht kunnen zijn: 'doe je laadjas uit en lik de zwarte
kleur ervan af. Over de emotionele betekenis bestaat evenwel geen onzekerheid: 'ik
ben woedend op je en veracht je'. Voor Vlaanderen kent Mullebrouck (1984) de
verwensing kruip op een hert en rijd ermee naar Spanje! Die verwensing gebruikt men
als men zo'n hekel heeft aan iemand of zo woedend is dat men het liefst ziet dat hij
naar verre oorden verdwijnt. De afgezwakte betekenis is 'donder op'. Navraag in 1999
onder 111 Vlamingen leerde dat deze laatste verwensing verouderd is. Slechts 2
zegslieden verklaarden haar te kennen.
kruis
In de Middeleeuwen kende men de eed bi God die hem crucen liet 'bij lezus Christus
die zich liet kruisigen'. Bij het kruis wordt niet alleen gezworen, het wordt ook
aangetroffen in verwensingen. In de historische eedformule bij Gods kruis worden
God en zijn kruis tot getuigen aangeroepen dat men de waarheid spreekt. Het ijdel
gebruik van die formule maakt haar tot lijdensvloek, die, om anderen niet te kwetsen,
verbasterd en dus afgezwakt kon worden. In het Frans kennen wij de uitdrukking par
la croix de Dieu, in het Engels is overgeleverd by God's cross, gog's cross en in het Duits
potzgrutz. De verbastering die bij ons is overgeleverd luidt (by) gan(t)s kruys 'bij het
kruis waaraan Jezus gestorven is'. Uit de verbastering gans cruysen ontstaat mogelijkerwijsgans kruiken en dan vervolgens wellicht ookganspotten enplatielen. Eenplateel
is een vlakke schotel of schaal, van metaal, hout, aardewerk enz. Als bastaardvloek is
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gans potten en platielen opgetekend in Een Tafelspel van Meester Kackadoris ende een
Doof-wijf met Ayeren [1596]: "Siet altijt is hy myn op die hielen, Gans potten en
platielen dat is te stout" 'altijd zit hij mij achterna, verdomd, dat is te vermetel'. In het
hedendaags Nederlands kennen wij ook de verwensing zak door je kruis! 'krijg iets
vreselijks'. Natuurlijk gaat het hier om een metaforisch gebruik van kruis in de
betekenis 'lichaamsdeel'. Eenmaal noteerde ik de verwensing krijg nou het kruis van
Jezus op je hoofd! De emotionele betekenis daarvan duidt op woede, wrevel, haat,
ergernis e.d. en kan weergegeven worden met 'barst maar, bekijk het even'. —» God.
kruk —» vallen.
krul(leke) —> rekken.
kuiken
De schertsende zelfverwensing ik ben een kuiken, als ik niet zien kan komt voor in de
Camera Obscura [1877]. Een oorspronkelijk vrome wens is tot vloek en uitroep van
verontwaardiging geworden. De emotionele betekenis is 'ik veracht mijzelf.
Kuilenburg
Een correspondent uit het Betuwse Beesd zond mij de verwensing ga naar Kuilenburg!
Kuilenburg is de oudere naam van de gemeente Culemborg in de Neder-Betuwe aan
de Lek. Vanouds was Kuilenburg een vrijplaats waar allerlei geboefte asiel zocht en
kreeg. Of de verwensing daarop teruggaat, durf ik niet met zekerheid te zeggen. Als
dat wel het geval is, dan zou de letterlijke betekenis zoiets zijn als 'hoepel op naar een
plaats van flessentrekkers en ander geboefte'. Misschien moeten wij de verklaring
eerder zoeken in het eerste element van de plaatsnaam. De verwensing zou dan
kunnen betekenen 'ga je kuil maar in, sterf. Vgl. Huizinga (1997: nr. 5639). Emotioneel
drukt de vloek minachting uit.
kuit —» kramp.
kunnen
Kunnen functioneert in verwensingen die felle afkeer, woede en onverschilligheid
uitdrukken. Zonder uitputtend te willen zijn, noem ik: je kunt de (hoogste) boom in;
je kunt mijn gat kussen; je kunt depot op; je kunt het lazarus krijgen; je kunt het lazarus
genieten; je kunt naar de donder lopen; je kunt voor mij in bonken vallen; je kunt voor
mijn part barsten; je kunt wat mij betreft de/het rambam krijgen; je kunt het heen en
weer krijgen; je kunt het me doen; je kunt me de bout hachelen; je kunt me wat; je kunt
mij de rug op; je kunt mijn viool kussen; je kunt om mij verrekken; je kunt van mij de
bomen in; je kunt van mijn part naar de kloten lopen; je kunt de klere krijgen; je kunt de
lucht in; je kunt door de bliksem getroffen worden; je kunt in de stront zakken; je kunt
mijn kloten kussen; je kunt naar de hel lopen; je kunt om mij dood donderen; je kunt

439

KURK

KUT

verrekken; je kunt voor mijn part; je kunt ze kussen; je kunt me gestolen worden; je kunt
voor mij aan het gas. Aan al deze verwensingen wordt niet altijd om of voor mij
toegevoegd. Je kunt voor mij een pop krijgen met een koperen kontje, dan kun je je klere
poetsen; je kunt voor mij het dak op. De precieze betekenis van kunnen in deze zinnen
is moeilijk te omschrijven, ik kom tot zoiets als: 'wat mij betreft, staat niets je in de
weg om...'; 'ik wens je toe dat...' (en dan als object iets onaangenaam of vreselijks). Al
die verwensingen hebben in elk geval thans de betekenis 'bekijk het maar', 'voor mij
besta je helemaal niet meer', 'ik ben verschrikkelijk kwaad op je'.
kurk —» vreten.
kussen
Wat voor likken geldt, geldt ook voor kussen. Beide werkwoorden komen voor in
verwensingen die 'uitnodigen' tot handelingen die grenzen aan de randen van de
nacht of gewoon taboe zijn. Met kussen komen de volgende hedendaagse verwensingen nog voor: kus mijn aars, hotten, broek, ende, gat, hiel, hol, kloosterstraat, knoppen,
kont, krent, naars, oor, orgel, poeper(d), reet. Voor ons hebben ze de betekenis van 'laat
mij met rust, loop naar de drommel'. De verwensing kus mijn kloten betekent 'loop
heen', 'maak dat je wegkomt, je kunt mij wat'. De verwensing je, ge kunt ze kussen laat
voor ze van alles denken. Waarschijnlijk staat het voor kloten; die suggestie wordt in
elk geval bevestigd door het WNT, waar wij in deel xxvni, kolom 369-370 van het
trefwoord zij, kunnen lezen: "Dikwijls wordt ze gebruikt in (vooral gewest.) uitdr.
wanneer men bep. zaken, persoonsattributen of lichaamsdeelen niet wil noemen of
behoeft te noemen." In een nadere uitleg zegt dezelfde bron heel beslist "in toepassing
op de testikels". Mullebrouck (1984) kent voor Vlaanderen ge weet ze hangen, ge moogt
ze kussen! Een correspondent uit het Oost-Vlaamse Bornem geeft de pregnante vorm
kus ze! op. Daarnaast komt voor kust mijn reet den baan in! De betekenis van alle
genoemde verwensingen is 'bekijk het maar', 'je kunt me wat' en drukt onverschilligheid en minachting uit van de spreker. Mullebrouck (1984) kent voor Vlaanderen
verder nog kust de kont van Herodes! en kust mijnen orgel dan hebt ge muziek voor niets!;
kust de bok zijn kloten! Voor de emotionele en actuele betekenis hiervan geldt hetzelfde
als wat ik voor de voorafgaande verwensingen opmerkte. —» hiel, klos, kut(je), likken,
zij1.
kut, kutje
Het voorkomen van kut (1989)01 de verwensing krijg de kut! is enigszins verrassend.
Als taboewoord maakt kut in onze tijd furore. Het ligt voor de hand aansluiting te
zoeken bij de betekenis van kut in samenstellingen als kutding, kutkind, kutblaag,
kuthoofd, kutjong, kutklote, kuttenkop, kutlul, kutbal, kutwijf en kutvent. Kut- betekent
daar 'vervelend, onaangenaam'. Krijg de kut betekent dan zoveel als 'krijg iets onaangenaams'. Als vloek veroorzaakt kut een blikseminslag. De taboewaarde ervan is zeker
voor de oudere generatie zeer hoog. Het is vaak een substituut voor de blasfemie
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godverdomme. Bij de jeugd heeft het daarentegen als stopwoord dezelfde betekenis als
oeps (Kuitenbrouwer 1996: 86). Opvallend frequent gebruik is er de oorzaak van dat
het taboeïserend effect afslijt. Versterking was ook hier nodig, en om dat te bewerkstelligen wordt de telescopische herhaling van stal gehaald: kutkutkut en kutshitshitshitshitkut. Ook aan de ziekteverwensing wordt kut ter versterking toegevoegd: kutkankertering en kutshittyfuspokkentering. Kut gebruikt men in geval van meningsverschil, tegenstelling e.d., maar zonder vijandige bedoelingen. Kut en de versterking
zwaar kut geven onmacht aan, onverschilligheid, vervreemding ook. De verwensing
kut met peren! heeft soms dezelfde functie als shit en drukt een negatief gevoel van
ontmoediging, heftige verontwaardiging, ergernis, wrok, ongewone geprikkeldheid
of agitatie uit. De uitwerking van een verwensing als ga terug in de kut van je moeder!,
opgegeven door een zestienjarige scholiere uit Beverwijk, is gelijk aan de vervaarlijke
klappen van een slagwerk. De opgeschroefde emotie die zij uitdrukt, wijst op absolute
haat en minachting. Een merkwaardig geval is de samenstelling kutjefuckie. Het
zonderlinge zit hem hier in het tweemalige gebruik van het verkleiningssuffxx. De
obscene betekenis, die het woord een soort onderhuidse spanning geeft, wordt door
die verkleiningssuffixen volledig geneutraliseerd en er ontstaat bijna een kooswoord.
De betekenis van de uitroep zal niet meer zijn dan 'god wat erg'. In jeugdtaal komt
de uitroep kutje bef. voor om ongeloof tot uitdrukking te brengen (Hoppenbrouwers
1991: 46). En ook;e kan mijn kutje kussen! en je mag mijn kut kussen! zijn onder de
jeugd zeer gewoon. Diezelfde jeugd verzwakt de vloek tot kutje! Een zegsman uit de
Beemster attendeert mij erop, dat kudt gespeld met Idtl deftig is. In de Volkskrant van
6 januari 1997 staat als kop boven een verslag van een journalist die zelf deelnam aan
de Elfstedentocht: "Woede in 't donker: 'Aaah! kut tering ijs!'" Kut heeft hier duidelijk
de plaats ingenomen van godverdomme. Het drukt in dit citaat dezelfde energie-explosie van woede uit als die vloek. —> bef, gaan, kloot, godver(de)kut, klapkut,
tochtkut, vetkut, zweetkut.
kutgezicht
Krijg een (triplex) kutgezicht! is een verwensing die door Bral e.a. (1998) voor Den
Haag genoemd wordt. Het eerste deel van de samenstelling veroorzaakt de negatieve
betekenis ervan. Letterlijk betekent de verwensing 'krijg een nietswaardig gezicht'. Die
betekenis is overwoekerd door een emotionele die duidt op ergernis, haat, wrevel enz.
De betekenis is gelijk aan 'wat heb ik een hekel aan je, lazer maar op'.
kuthik —» hik.
kutjebef-> kut.
kutjefuckie —> kut.
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kutkanker
Krijg de kutkanker! is een verwensing die getuigt van onwaarschijnlijke woede, gegeven
de vreselijke ziekte die hier iemand wordt toegewenst. Ik vermoed dat de verwensing
eigenlijk niets anders betekent dan 'krijg nou wat, lazer op'. Vaak wordt zij versterkt
door het bijvoeglijk naamwoord Arabisch. Dit laatste in Den Haag; vgl. Bral (1998).
—> krijgen, rattenkanker.
kutterdekut
Eigentijdse variant van godverdegodver en shitterdeshit. Zie aldaar. De gestapelde vloek
duidt op woede en andere heftige frustraties.
kwakkie
Een Amsterdamse zegsman stuurde mij de volgende vervloeking toe: je vader had zijn
kwakkie op de kachel moeten spuiten, had het met een sisser afgelopen! Je moet wel
vreselijk boos zijn, dan wel kunstzinnig willen schertsen, om zo je hart te luchten. De
betekenis? 'Ik ben woedend op je en veracht je.'
kwart
In de 16de en 17de eeuw bestond de bastaardvloek heilige quarten. Ik zie in dat quarten
een verbastering van quatertemper 'de vier strenge vastentijden van het kerkelijk jaar
in de r.-k. Kerk, n.1. de woensdag, vrijdag en zaterdag na de derde zondag van de
advent, verder diezelfde dagen na de eerste zondag van de grote vasten, die in de
pinksterweek en eindelijk die na de feestdag van kruisverheffing (14 september)'.
Zweren bij de vastentijden om zijn woorden kracht bij te zetten, wekte geen verwondering.
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laars
Berns (1993:61) geeft voor Amsterdam de verwensing lik me de laars! 'bekijk het maar,
je kunt me wat, wat heb ik een vreselijke minachting voor je'.
lange —» vallen.
lanke
De letterlijke betekenis van de historische eedformule bij den lanke oflancke is 'bij de
linker- of rechterzijde van God, bij het onderlijf, de schoot van God'. De zijde van
God wordt tot getuige aangeroepen dat men de waarheid spreekt. In het WNT is de
uitdrukking niet meer opgenomen. Daar kent men lanke alleen in toepassing op
dieren. Omstreeks 1600 werd bij den lanke verder verbasterd tot ba hens lenken. De
Baere (1940: 106) veronderstelt dat ba heus (hens?) lenken en wellicht ook by gans
plancken en gans plancken verbasteringen zijn van by den lanke(n). Na 1600 is de
eedformule uitgestorven. Als zij ijdel gebruikt werd, werd zij tot vloek die dan weer
door verbastering afgezwakt en vervolgens tot uitroep werd. —> zij2.
laplazarus, laplazerus —> apelazarus, apelazerus, leplazarus, leplazerus.
Lapscheure —> zeggen.
lasoog
Alleen in Den Haag is de verwensing krijg een lasoog! bekend. Vgl. Bral e.a. (1998).
Soms wordt zij zelfs uitgebreid tot krijg een pestlasoog! Lasogen is een 'beroepsziekte
veroorzaakt door ultraviolette straling', zegt de Grote van Dale (1992). De emotionele
betekenis van de verwensing duidt op minachting, afkeer, ergernis, teleurstelling enz.
en kan weergegeven worden met 'donder op'. Het element pest- versterkt de verwensing als geheel.
lawaje
Bolhuis (1937) kent de verwensing krijg een lawaje in je huis!, en hij voegt daaraan toe
"'n Liefelijke toewensing." In Boeventaal (1906) is het trefwoord lawaje opgenomen
met als betekenis 'begrafenis'. De letterlijke betekenis van de verwensing is dus 'moge
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er iemand in je huis sterven'. De emotionele duidt op afkeer, woede e.d. en kan
weergegeven worden met 'ik heb zo'n hekel aan je dat je wat mij betreft een enkele
reis eeuwigheid kunt krijgen, ik hoefje niet meer te zien'.
lazarus, lazeres
Volgens het Evangelie van Lucas (16:19-27) was Lazarus een melaatse in een parabel
van Jezus. Later werd hij tot patroon van melaatsen en zieken. De verwensing je kunt
het lazarus krijgen! demonstreert ten anderen male de dictatuur van ernstige ziektes
in verwensingen. Afkeer van en walging voor iemand worden hier uitgedrukt door
hem lazarus 'melaatsheid' toe te wensen. Een variant is je kunt het lazarus genieten.
Zie Stoett (1943: nr. 197). De letterlijke betekenis is afgezwakt tot 'verrek'. Een
versterking van de verwensing vinden wij in de samenstellingen krijg het apelazarus!;
krijg het kankerleplazarusl; krijg het lazarusklepl; krijg het klaplazarusl; krijg het kleplazarusl; krijg het laplazarusl; krijg het leplazarusl; krijg het schijtlazarus! en krijg het
zeepokkenlazarus! Mart Smeets gebruikt in Oranje hoven! Een jaar sport [2000: 64]:
krijg allemaal het kolerelazerus!
lazarusklap, lazerusklap, lazerusklep
Een lazarusklep was vroeger een houten klepper waarmee de melaatsen de voorbijgangers waarschuwden hen te ontwijken. De geschiedenis van het woord laat zien dat
het zich ontwikkelde tot een naam voor lepra. Voor ons is lazarusklep niet meer dan
een onbestemde ziekte. De verwensing krijg het lazarusklap! is een variant van krijg
het kleplazarus! Zie verder op dat trefwoord.
lazeren
De oorspronkelijke eedformule God moge mij lazeren als ik de waarheid niet spreek is
in het hedendaags Nederlands bekend als verwensing om woede, verwondering e.d.
uit te drukken. De oorspronkelijke betekenis van lazeren is 'iemand met melaatsheid
treffen'. Stoett (1943: nr. 197) vermeldt ook nog god zal hem lazeren! en lazer jij dood
voor mijn part! Deze laatste verwensing duidt op immense woede en is het best weer
te geven met 'rot op'.
lazer neer —» neerlazeren.
lazer op —> oplazeren.
lazerstralen
De zelfverwensing God zal mij lazerstralen! trof ik eenmaal aan. Het komt mij voor
dat wij hier met een vrij jonge vorming te maken hebben, waarbij zandstralen model
heeft gestaan. De letterlijke betekenis 'met melaatsheid treffen' is afgezwakt tot een
uitroep van ongeloof, verontwaardiging enz.
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lazerstralenzuur
Naam voor een niet-bestaande ziekte, die gebruikt wordt in de verwensing krijg het
lazerstralenzuur! De betekenis van deze uiting van woede, verachting, haat enz. is 'rot
op, ik wil niets met je te maken hebben'.
lebben
Een correspondent uit Mechelen kent de verwensing je kunt ze me lebben! Het
werkwoord lebben betekent eigenlijk 'likken, slobberen' en is verwant met lebberen.
Die betekenis leidt in deze vloek een sluimerend bestaan en is lokaal geworden tot een
prikkelende gemeenplaats voor verontwaardiging, boosheid, ergernis e.d. Met ze
worden hoogstwaarschijnlijk de teelballen bedoeld. Wij zouden ook heel gewoon
kunnen zeggen 'rot op, ik heb het wel met je gehad'.
lebberdrip -» gadver.
lebberus
In De steen der wijzen [1983] van Maarten Biesheuvel komt de verwensing krijg het
lebberus! voor. Volgens Van Dale is lebberus een variant van lebbes, leblazerus, leblazer.
De oorspronkelijke vorm is lijplazer(us) en betekent 'melaatsheid'. De verwensing
drukt woede en ongenoegen uit en is weer te geven als 'sterf, krijg nou wat'.
lebbes
De verwensing krijg het lebbes! komt voor naast krijg het lebberus! —> lebberus.
leblazarus, leblazerus —> leplazarus enz.
lendenwater
In het zuiden van het taalgebied is dit het woord voor 'kraamvloed, de wondafscheiding uit de baarmoeder na de baring'. De officiële medische term is lochia. In het
hedendaags Nederlands bestaat de verwensing krijg het lendenwater! De verwensing
drukt woede, onmacht en andere frustratie uit en betekent zoveel als 'bekijk het maar,
sterf.
lengere —» long.
lepel
In het antwoordversje Watje zegt, ben je zelf enz. komt een enkele keer als regel (2)
voor: met de (een) lepel in je kont. Ik zie daarin een elliptische verwensing van het type
(loop) met de (een) lepel in je kont. De verwensing duidt op ergernis, irritatie, afkeer
e.d. en kan weergegeven worden met 'donder op'.
Christa Netel-Huisman kent een heel bijzondere variant:
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Wat je zegt, ben je zelf,// Met de lepel in de melk,//Met de vork in de kom,// Jij bent stom.
Zij voegt daaraan toe: "We zeiden dit als je bijvoorbeeld uitgescholden werd of gepest
om iets terug te zeggen." —» elf, helft, koffiemelk, melk, tiet, touw, verf.
leplazarus, leplazerus —> apelazarus, klaplazarus, kleplazarus, laplazarus, lazarus.
lepra
Infectieziekte die vooral huid en zenuwen aantast en ernstige misvormingen tot gevolg
kan hebben. Scholieren uit de kop van Noord-Holland en uit Wassenaar kennen de
verwensing krijg het lepra! Soms wordt daar nog aan toegevoegd aan je hart of aan je
kloten! Sanders en Tempelaars (1998) kennen voorts krijg de lepra aan je tenen! en krijg
de lepra aan je hart! Beide verwensingen werden in Rotterdam aangetroffen. Al deze
verwensingen drukken minachting en afkeer uit en betekenen 'rot op'.
Leuth
Deze plaats, die gelegen is aan de grote weg Maastricht - Nijmegen op de Nederlandse
grens aan de Maas in Belgisch-Limburg, en die vroeger met h werd gespeld, wordt
door Johannes Sartorius [1656] genoemd in de verwensing ga naar Leuth om sokken
te wassen! In geval van woede en andere frustratie wenste men zijn tegenstrevers naar
verafgelegen oorden. De betekenis is 'ik ben vreselijk boos op je, ik walg van je, hoepel
zo ver mogelijk op'. Vgl. Stoett (1943: nr. 1431).
leven
In het Middelnederlands werd ook een eed gedaan op het leven en lichaam van de
mens. Het ijdel gebruik ervan maakt de formule tot vloek of uitroep. Overgeleverd
zijn de formules sem min (mijn) leven; bi minen live; sem mijn lijf. Lijf, live kan hier
zowel 'leven' als 'lichaam' betekenen. Daarnaast komen voor hi den levene; by leven;
by lyven, waarmee myn lyfs gena 'in de hoop op genade voor mijn leven' en myns lyffs
genade verwant zijn. Zie De Baere (1940: 166-167). In het hedendaags Nederlands
komen nog voor heb je van mijn leven! 'wel verdomme' en al zijn leven! 'verdomd'.
-> kiespijn, personeel.
lever
In de historische eedformule bij Gods lever worden God en diens lever tot getuigen
aangeroepen dat men de waarheid spreekt. Het ijdel gebruik van de formule maakt
haar tot vloek, die dan weer door verbastering afgezwakt wordt. In de 16de en de 17de
eeuw verschijnt ook gans levers. In De steen der wijzen [1983] van Maarten Biesheuvel
komt voor krijg de ziekte achter je lever!, met als emotionele betekenis 'wat haat en
minacht ik je, rot op'. —» longen.
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lichaam
Stoett (1932: 90) schrijft: "Men zwoer en vloekte bij al wat heilig was," en hij citeert:
bij al tgeen god almachtig aan zijn gebenedide lichaam mach hebben; bij goids lichaam
gebenedijt. De betekenis van deze vloeken is duidelijk 'bij alles wat God aan zijn
lichaam heeft, bij Gods gezegende lichaam'. —> Dionysius.
licht
De eed bij Gods licht 'bij de zon die God geschapen heeft' vindt men terug in de
verbastering gans lichters, waarin sommigen de betekenis zoeken van 'Gods longen',
anderen die van 'bliksem' en weer anderen die van 'Gods gewijde kandelaren'. Ik volg
nu verder De Baere (1940:150-151) op de voet: "Lichter is ongetwijfeld de meervoudsvorm van licht. En wat nu de beteekenis van den eed betreft, hij wordt duidelijk door
de bepaling 'dat daer scijnt', maar vooral door het Fransche origineel dat luidt par Ie
soleil qui ci luist. Met dat licht wordt dus wel de zon bedoeld, het lichtgevend lichaam
bij uitstek, zoodat we hier te doen hebben met een eed, misschien zelfs een 'gekerstende' eed bij de zon. Tegelijk kan men daarbij aan de andere lichtgevende scheppingen Gods, de maan en de sterren, hebben gedacht, wat den vorm lichter zou verklaren.
Daarbij komt nu nog, dat het woord lichter in de 17de eeuw ook nog steeds zon
beteekende. Gods licht werd dus gans lichters! Veel afwisseling biedt deze uitroep
overigens niet: hij vertoont enkel zekere spellingvarianten: gans, gants of gantsch
lichters of ligters en luidt een enkele maal gans lichten.''' Lichter is meervoud en kan
dus ook slaan op maan en sterren.
liefst God, heer, hemel.
lid —» duo.
liefhebben —» God zal mij liefhebben.
lier
In West-Vlaanderen kent men de verwensing draai uw Here af. De letterlijke betekenis
van deze vloek is 'strijk de snaren van je lier met een draaiend wieltje'. Die betekenis
is hier niet meer actueel. De emoties die zij wel uitdrukt, wijzen op het ongewenst zijn
van de gesprekspartner. De betekenis is thans vooral 'ik ben woedend, hoepel maar
op'. Een zegsman ziet in lier een metonymische naam voor het mannelijk geslachtsorgaan. Dat is op zich niet verrassend, want ook vedel en orgel doen als zodanig dienst.
Is die veronderstelling juist, dan zou de betekenis van de verwensing kunnen zijn 'krijg
een stijve, krijg een erectie'. —» snaar, ziel.
liggen
Haat en woede jegens iemand drukt men volgens Mullebrouck (1984) in Vlaanderen
uit door de verwensing ge moest allang op het kerkhof liggen! Men heeft zo'n hekel aan
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iemand c.q. is zo boos op hem, dat men hem doodwenst. Vergelijkbaar is krijg het
kerkeputje! —> kerkenputje.
lijden1
Oud is de formule bij Gods heilig lijden. Deze eed kon ijdel gebruikt worden en zich
vervolgens ontwikkelen tot stopwoord en uitroep. Variant is lyden. Stoett (1932)
noteert voor de 16de eeuw ook nog bij Gods lijden en anders 'bij het lijden en andere
dingen van God'. In de 17de eeuw komt ook voor o lijden bloed. Zeventiende-eeuws
is ook o gans saccarliden en o sacker lyden. Met dit woord wordt de bastaardvloek gans
lijden gevormd, waarbij gans een verbastering is van God. —> gans2.
lijden1
Dit werkwoord heeft naast 'dulden' ook de betekenis 'iets graag willen'. Het is die
betekenis, die wij terugvinden in de vele verwensingen die beginnen met ik mag lijden
dat..., zoals bijvoorbeeld in ik mag lijden datje het schurfi krijgt!; ik mag lijden datje
een koperen kind krijgt, dan kun je je de tering poetsen! Dit soort vervloekingen heeft
als emotionele betekenis 'ik heb hartgrondig het schurft aan je, ik kots van je en heb
het liefst dat je getroffen wordt door allerlei onheil en ongemak'. Natuurlijk worden
zij gebruikt in geval van woede, afkeer, haat enz.
Ujf
De oorspronkelijke betekenis van de verbinding bij Gods lijf is 'bij het lichaam van
God'. Het is een historische eedformule waarin God en zijn lichaam tot getuigen
worden aangeroepen dat men de waarheid spreekt. Het ijdel gebruik van die eedformule maakt haar tot vloek, die, om anderen niet te kwetsen, verbasterd en dus
afgezwakt kon worden. Verminkingen bij deze formule zijn: by gans, gantsch, ghans
lyffoi lijven. Tot in de 16de eeuw, daarna niet meer aangetroffen. —>• leven.
lijk
In Hildebrands Camera Obscura [1877] noteren wij de zelfverwensing ik ben een lijk,
als... Een oorspronkelijk vrome wens werd tot vloek en uitroep van verontwaardiging.
—> vreten.
lijn
Voor de verwensingen met je kop onder lijn elf. en met je kop onder lijn tien, heb ik je
nooit meer gezien! zie men helfi. —> elf.
likken
Evenals kussen, wordt likken gebruikt in minachtende verwensingen als lik me (m'n)
aars, ballen, biegel, botten, gat, hol, laars, naad, naars, pik, reet, toges, vestje en vessie.
Ook het elliptische likt/lekt ze! komt voor. Lik mijn botten! heb ik alleen bij Mullebrouck (1984) aangetroffen, evenals lik wat bescheten is, dan zult ge weten wat stront
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is! De betekenis van deze verwensingen is afgezwakt tot 'bekijk het maar, je kunt me
wat'. In Noord-Holland komt de verwensing je kunt mijn ballen likken! voor; zij drukt
intense minachting uit, zeker als ze gebruikt wordt door een vrouw. In Leiderdorp
noteerde ik als jeugdtaal lik mijn speer! —> hond, kussen, laars, schijten.
lip
Als je iemand toewenst krijg iets/wat aan je lip! dan is dat weinig fraais. Hetzelfde gaat
op voor krijg een dikke lip! Met dikke lip! bedoelt men wellicht de 'langwerpige
slijmvliesplooi onder het lippenrood van de bovenlip' of, in medisch jargon, de labium
duplex. In geval van woede of andere frustratie zo'n formule gebruiken, betekent dat
je wilt zeggen 'voor mij heb je afgedaan, je boeit wij niet meer en het laat mij koud
dat je een vreselijke ziekte of kwaal krijgt'. Misschien is wat men in deze verwensing
iemand toewenst wel een ontstekingachtige aandoening van het type herpes. Zo nu
en dan wordt aan krijg iets aan je lip toegevoegd pal bij je oor! Vgl. Van Eijk (1978: 80).
Dat moet wel iets verschrikkelijks zijn en bijna een biologisch wonder. De emotionele
betekenis is 'ik heb een vreselijke hekel aan je, maak dat je wegkomt'. —> kanker,
klaplip, wat.
lommeren —» long.
long, longere
In de historische eedformule bij Gods longen worden God en diens longen tot getuigen
aangeroepen dat men de waarheid spreekt. Het ijdel gebruik van de formule maakt
haar tot vloek, die dan weer door verbastering afgezwakt wordt. Varianten zijn: bij
gans, ghans, gants, pots, lommeren, lengeren, longeren, longhergaten. In het vijftiendeeeuwse Spel vanden heilighen sacramente van der Nyeuwervaert komt de bastaardvloek
hulp longeren voor (vs 877). Asselbergs (1955) oppert hier de veronderstelling dat
longeren een verbastering is van jongeren in de betekenis 'apostelen'. Ook in Mariken
van Nieumeghen komt de bastaardvloek longeren voor, en in de Proza spiegel der
Sonden [1351] lezen wij hulpe leveren, longeren, milten, tanden, watie alleets ghewinnen
'help lever, longen, milt, wat een ellende overkomt mij'. De variant longer(e) wordt
tot in de 17de eeuw vooral bij Vlaamse en Zeeuwse schrijvers aangetroffen en is ook
nu nog in Vlaanderen in gebruik. In Den Haag komt volgens Sanders en Tempelaars
(1998) voor krijg een koperen long, dan kun je je de pleuris poetsen! Een long van metaal
is geen pretje. Deze betekenis is echter niet meer actueel in genoemde verwensing. De
emotionele betekenis ervan duidt op minachting en kan weergegeven worden met
'rot op'. —>• koperen.
longemfyseem
Voor mij mag je longemfyseem krijgen! is een verwensing die ik hoorde van een Leidse
student. Ze heeft niets meer te maken met een 'toestand waarbij de longen te
luchthoudend zijn' of, in de volksmond, met 'een toestand waarbij de rek uit je longen
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is'. Minachting, ergernis, verbittering e.d. worden erdoor uitgedrukt. Wij kunnen die
betekenis weergeven met 'donder op, sterf.
longergaten —> long.
longklep —» tering.
longtyfus
In geen enkel naslagwerk trof ik het woord longtyfus aan. Als de ziekte bestaat, moet
het zoiets zijn als 'longinfectie veroorzaakt door tyfusbacillen'. Deze betekenis is
afgezwakt in de verwensing krijg de longtyfus! De emotie die zij uitdrukt, duidt op
ergernis, minachting e.d. en kan weergegeven worden met 'rot op'.
loopoog
Krijg een (zeldzaam) loopoog! is een typisch Haagse verwensing. Vgl. Bral e.a. (1998).
Zij komt voor naast die andere zeldzame Haagse vloek krijg een loopoor van hier tot
Hollands Spoor! Een loopoog betekent letterlijk 'een ontstoken en vocht afscheidend
oog'. De emotionele betekenis van de verwensing duidt op afschuw, walging, minachting, ergernis enz. en kan weergegeven worden met 'donder op, ik wil niets meer
met je te maken hebben'. Ook uitsluitend in Den Haag blijken voor te komen, volgens
dezelfde bron, krijg een eigenwijs maanoog! en krijg een kankernegenoog! Een negenoog
betekent 'karbonkel, een groep samengekitte steenpuisten, vooral in de nek'. Wat de
letterlijke betekenis is van maanoog blijft gissen. Als ziektebenaming heb ik het nergens
aangetroffen. Misschien bedoelt men er het misvormde oog mee van het vermeende
gezicht van de maan. Emotionele en actuele betekenis van deze verwensingen zijn
gelijk aan die van krijg een loopoog!
loopoor
In ons enquêtemateriaal uit 1994 bleek een correspondent zich te bedienen van de
volgende verwensing: krijg een loopoor van hier tot Hollands Spoor! "Een loopoor
(otorroe) wordt veroorzaakt door ontsteking van het middenoor (otitis media),
waarbij spontane of operatieve doorboring van het trommelvlies de afvoer van etter
mogelijk maakt," zegt de Summa Encyclopedie. Het is dus weinig goeds wat men voor
zijn gesprekspartner in petto heeft. Aan die letterlijke betekenis denkt men bij het
gebruik van de verwensing niet of nauwelijks meer. Veeleer moet men denken aan
'rot op, ik kots van je'. Het station Hollandsen Spoor in Den Haag heeft model gestaan
voor het tweede deel van de verwensing, die wordt gebruikt in geval van woede, haat,
teleurstelling enz. Het binnenrijm geeft de in galm gehulde 00's een fabelachtige
intensiteit en de vloek als geheel een beetje literaire glitter.
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lopen
De gebiedende wijs loop of loopt wordt gewoonlijk gebruikt in verdwijnverwensingen
met de betekenis 'maak dat je wegkomt!' Vaak is die betekenis zelfs nog afgezwakt tot
'ben je mal', 'och kom' en dergelijke. Bij Bredero komt voor loop schijten! Wij kennen
zonder volledig te willen zijn nog loop naar de blidderum; ~ naar de bliksem; ~ heen
drieten; ~ naar de drommel; ~ naar de duivel; ~ fietsen; ~ naar de flikker; ~ naar de
Fransen; ~ naar de galg; ~ naar de godverdomme; ~ naar je grootje; ~ naar de haaien;
~ hakken; ~ naar de hel; ~ hoepelen; ~ hutselen; ~ voor Joost; ~ om dejotjes; ~ kakken;
~ naar de kanaries; ~ naar de kloosters; ~ naar de kloten; ~ knikkeren; ~ naar de
kno(p)pen; ~ naar de koekoek; ~ naar de maan; ~ naar de mik; ~ naar je (kanker)moer;
~ naar de Mokerhei; ~ naar de nondeju; ~ naar de Pampus; ~ naar de paters; ~ naar je
peet; ~ naar peperland; ~ voor de pokken; ~ naar de pomp; ~ naar Pruis-Pommeren; ~
naar de ratsmodee; ~ rond; ~ schijten; ~ naar Sebaldeburen; ~ voor Sint Feiten; ~ voor
Sint Stuifzand; ~ voor Sint Truyen; ~ naar de sodemieter; ~ naar de stokken; ~ naar je
tante; ~ naar de vaantjes; ~ naar de verdoemenis; ~ naar de wacht; ~ naar de wind; ~
naar de wip. De verwensing loop onder tram elf. werd een enkele keer aangetroffen.
De betekenis ervan laat zich licht raden: 'ik ben vreselijk boos op je en wens je het
allerergste toe'. Al deze verwensingen zijn het gevolg van stemmingen als afkeer,
irritatie, woede, teleurstelling of verontwaardiging. Dat geldt ook voor de verwensing
loop toch dood!, die ik alleen in Roosendaal aantrof. Voor Vlaanderen geeft Mullebrouck (1984) op loop waar ge gaarne loopt, met uw muil in de wind!; loop speel met
Lowietje op de zandhoop! en loop zeg het aan de paster van Lapscheure! De emotionele
betekenis van deze verwensingen duidt op onverschilligheid en afkeer en kan weergegeven worden met 'ik ben je zat en het interesseert me niet hoe en waar je naar toe
gaat als je maar weggaat'. Uit dezelfde bron tekende ik op loop naar de Blauwe
Eergisteren! De Blauwe Eergisteren is volgens Mullebrouck een 'ingebeeld spookwezen'. Uit een in 1999 gehouden enquête bleek dat 13 van de 111 Vlaamse zegslieden de
verwensing loopt waar ge gaarne loopt, met uw muil in de wind! (nog) kenden. Loop
naar de blauwe eergisteren! is aan slechts 2 van hen bekend, loop speel met Lowietje op
de zandhoop! aan 3 en loop zeg het aan de paster van Lapscheure! aan 11. —» huis, kont,
pomp.
Lowietje —» spelen.
Loy —» Eloy.
lucht
In ons enquêtemateriaal komt de verwensing hij kan de lucht in! voor. De betekenis
is gelijk aan die van de verwensing blaas hem op!, maar dan wel zonder de bijgedachte
aan zak. —> opblazen.
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Lucifer
In de middeleeuwse toneelspelen zweren de duivels bij hun meester Lucifer, de
opperduivel. In Manke van Nieumeghen komen o.a. voor: bi Lucifer; hulpe Lucifers
leveren, longhere ende milte 'mogen de lever, de longen en de milt van Lucifer mij/ons
helpen'; bi Lucifers achterqueerne 'bij Lucifers achterwerk'. Een grotere blasfemie dan
een duivel die bij ede zweert dat hij de waarheid spreekt, is amper denkbaar.
luifel
Een luifel is een afdak aan een gebouw; soms ook: een vrijstaande, op pilaren rustende
overdekking. Of het dit luifel is dat wij aantreffen in de bastaardvloek duizend luifels
durf ik niet met zekerheid te zeggen. Overwogen kan ook worden dat luifel de
gebruikelijke nevenvorm is van het Vlaams-Brabantse scheldwoord luifer, dat
'schelm, deugniet' betekent. Het wnt kent de etymologie niet, maar oppert dat het
Middelnederlands loifere 'ruin' tot scheldwoord is geworden, waarvan luifer dan weer
een variant is. Ten grondslag aan de uitroep ligt opnieuw de exclamatie bij gans vier.
Vier werd als telwoord opgevat en kon vervolgens door andere telwoorden worden
afgelost. Een kaal telwoord achtte men als exclamatie niet voldoende. Het gevolg was
een versterking door het eerste het beste (scheld)woord dat de vloeker in de mond
kwam; hier dus door luifel. —> vier.
luis —» weggaan.
luister
In Bredero's Roderick ende Alphonsus [1611] komt de bastaardvloek annex uitroep
pots honderd twyntig luyster voor. In pots herkennen wij een verbastering van God. Ik
meen uit te moeten gaan van een basisformule bij Gods luister. De telwoorden geven
de vloek enig staccato, maar zijn tegelijkertijd een soort grauwsluiers die het taboe
verbergen.
lul
Zeer frequent in soldatentaal is de verwensing krijg een dikke lul! Een enkele maal
noteerde ik ook dikke lul drie bier! Het gaat hier om een variant van krijg een dikke
fietsbel!; krijg een dikke tampeloeres! en van dikke tam(p)! Met de erectie heeft de vloek
niets meer van doen. Zij drukt verontwaardiging, frustratie en irritatie uit. De
betekenis van de verwensing is 'je kunt me wat, bekijk het maar, rot maar op, ik kots
van je'. Onder jongeren komt ook voor lulletje pijp! Hier is niet zozeer sprake van een
verwensing, maar veeleer van een uitroep van verbazing. —> dikke, duo, fietsbel,
Harry, jodokio, jongeheer, rug, wat.
lulkanker
Net als bij krijg de kutkanker! is de oorspronkelijke betekenis van krijg de lulkanker!
'krijg kanker aan je penis' afgezwakt tot 'ik ben woedend op je, voor mij mag je alle
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narigheid van de wereld krijgen'. De emotionele betekenis duidt op woede, verontwaardiging, verongelijktheid, verachting enz.
lymfevocht —» gadver.
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maai —> made.
made
De Grote van Dale kent de verwensing de maaien mogen hem opvreten! Zij wordt
gebruikt als men vreselijk kwaad is op iemand, zo kwaad dat men hem letterlijk zelfs
de dood toewenst. De betekenis is afgezwakt tot 'het kan mij absoluut niet schelen
welke ramp je treft, voor mij heb je het te bont gemaakt en dus besta je niet meer voor
mij'.
maagd —> Maria.
maan
In ons enquêtemateriaal komt de verwensing loop naar de maan! voor. Varianten zijn
je kunt/mag voor mijn part naar de maan lopen! en vlieg naar de maan! Deze verwensing
komt al op het einde van de 18de eeuw voor. Het WNT IX: 29 geeft een citaat uit De
Historie van Mejuffrouw Cornelia Wildschut (1793-1796) van Betje Wolff en Aagje
Deken: "sla jij ... den weg in naar de maan, dan kan je starretjes plukken." In
West-Vlaanderen zegt men volgens de Loquela [1907] van Gezelle loop naar de
mane-driepekkel! 'loop naar de maan met de drie horens'. Men verwenst iemand naar
een onbestaanbare of onbereikbare plek. Algemeen is ook je kunt in een raket naar de
maan! Alleen bij Mullebrouck (1984) vond ik loop naar de maan, ge zult de zon
tegenkomen! Over de houding van de spreker tasten wij hier geenszins in het duister.
Woede, frustratie, irritatie, machteloosheid enz. leiden tot een opstelling met maar
één boodschap: 'ik wil absoluut niets meer met je te maken hebben, donder op'.
maanoog —> loopoog.
maat —> derde maat.
macht
In het Vroegmiddelnederlands ontmoeten wij in de Statuten van Beggaarde te Brugge
[1292] de eedformule zweren hi ons heren doed oïhi ons here lechame oîhi sire macht
'bij de dood of bij het lichaam van Onze-Lieve-Heer of bij zijn almacht'. De woord-
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groep bij gans macht is een verbastering van de eedformule bij de macht van God,
waarin God en diens macht tot getuigen worden aangeroepen dat men de waarheid
spreekt. Het ijdel gebruik van de formule maakt haar tot vloek. Waarschijnlijk mag
men hetzelfde concluderen m.b.t. het zestiende-eeuwse by de macht, by der macht. In
de 17de eeuw komen voor by gants, gans macht(en).
mademme, madimme, madomme
Bastaardvloeken die een verbastering zijn van godverdomme. Zij drukken verontwaardiging, boosheid, onmacht, ongeduld, verbazing enz. uit. Vooral in Kempenland.
maderanten —> Maria.
madju
Bastaardvloek waarvan het eerste element een vervorming is van god en het tweede
van het Franse Dieu. Natuurlijk kan ook gedacht worden aan een vervorming van
godverju. De vloek drukt verontwaardiging, boosheid, ongeduld, verbazing enz. uit
en komt vooral voor in Kempenland.
madorrie
Bastaardvloek die een verbastering is van pot- of godverdorie. De vloek drukt verontwaardiging, boosheid, ongeduld, verbazing enz. uit en komt vooral voor in Kempenland.
maertil
Dit woord, dat in het wnt als marteel 'hamer' voorkomt, wordt als vloek en uitroep
gebruikt in de vijftiende- en zestiende-eeuwse verbinding bi den maertillen 'bij de
hamers die gebruikt werden om Jezus aan het kruis te nagelen'.
maghet, magede —» Maria.
Mahoen
Niet alleen bij de God van de christenen, maar ook bij de stichter van de islamitische
godsdienst, Mohammed (ca. 580-632), kon men zweren en vloeken. In de Aiol
[1220-1240] komt de formule annex uitroep bi mahoen voor. Vormvarianten zijn
Mahumet, mahomet, mamet en maumet. —> Toutatis.
maken —> het.
makke
Bolhuis (1937) tekent in zijn Gabbertaai de ziekteverwensing krijg de makke! op. In het
Jiddisch betekent makke 'ziekte, wonde, ongeluk, fout'. De verwensing maakt duide-
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lijk dat de verwenser een vreselijke haat koestert jegens iemand, hem minacht of
gewoon niets meer met hem te maken wil hebben.
malariatyfus
De versterkte verwensing krijg de malariatyfus! komt voor in het verwensingsrijmpje:
Stik, verrek, verrot enz. uit. Vooral in Kempenland. Zij lijkt een zeer ernstige vorm van
tyfus aan te duiden, maar de ziekte bestaat niet. Malaria- doet dienst als emotionele
versterker. De emotie die de verwensing uitdrukt, is duidelijk: 'ik ben zo boos op je
dat alleen de ergste rampen die boosheid kunnen doen wegebben'. —> kippenkoorts,
tyfus.
mallemoer
Een correspondent uit Boskoop stuurde de verwensing loop naar de mallemoer! in.
Een mallemoer was oorspronkelijk een dwaze, misschien zelfs overbezorgde moeder.
Sedert de 17de eeuw bestaat in het Nederlands de uitdrukking naar de duivel en zijn
mallemoer helpen in de betekenis 'iets stuk maken'. In de onderhavige verwensing zien
wij een equivalent van loop naar de duivel!
Mamet
In Het spel vanden heilighen sacramente vander Nyeuwervaert komt de bastaardvloek
hulp Mamets wonden (vs. 631) voor. Mamet is een variant van Mahumet (Mohammed). —> Mahoen.
manwaarheid
In de Middeleeuwen worden by ofop myn manne-waerheyt 'bij of op mijn woord van
eer' gebruikt als eedformule. Beide eden zijn niet aanstootgevend. Gebruik ervan
leidde niet tot godslastering, maar wel tot uitroepen van verontwaardiging en ongeloof.
maranta, marante, maranteka, marantala —> Maria, seminie.
mardie, mardjen
Bastaardvloek die een verbastering is van het Franse par Dieu. De vloek drukt
verontwaardiging, boosheid, ongeduld, verbazing enz. uit. De verspreiding ervan
blijft beperkt tot het Kempenland.
mardjen —» mardie.
Maria
Wie in het hedendaags Nederlands zoekt naar hoogproductieve vloeken of uitroepen
waarin de naam van Maria voorkomt, zal verbaasd zijn over de schaarste ervan. In
tegenstelling tot het gebruik van de heilige naam van Jezus heb ik geen zelfstandig
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voorkomende vloek of uitroep Maria! gevonden. Wat we wel hebben is jezusmaria,
jezusmina, jeetjemina enjezus merante. Het betreft hier steeds uitroepen van verbazing, irritatie, ongeduld.
In de Middeleeuwen was dat wel anders! De Baere (1940: 125) attendeert ons op
verscheidene Middeleeuwse eedformules: bider maghet Marie; bider maghet Sente
Marie; bide maghet onzer vrouwen; bi Marie. De naam Maria wordt verzwegen in bi
magheden en met God verbonden in bi Gode ende Vrouwe en in bi Gode ende onser
soeter vrouwen 'bij God en Onze-Lieve-Vrouw'. De eed verdwijnt uit de geschreven
taal al vóór 1500, want het WNT, dat de ontwikkeling van onze taal beschrijft vanaf
1500, kent deze formule niet meer. Wel wordt daar nadrukkelijk de aandacht gevestigd
op wat genoemd wordt de 'opzettelijke' verminkingen maranta, maranteka om de
naam Maria niet rechtstreeks te hoeven noemen. Ik kom daar aanstonds op terug.
Deze uitroepen komen in het zuiden van ons taalgebied voor. In een Antwerps
idioticon vinden wij "Wel Deezes Maranta! Seezes Maderistes!", blijkbaar voor Jezus
Maria en misschien zelfs Christus. Mullebrouck (1984) geeft nog het Vlaamse Maria
moordt, waarvan de emotionele betekenis duidt op ongeloof, verbijstering, woede en
weergegeven kan worden met 'wel verdomme'.
Eedformules waarin Maria, de Moeder van God, als getuige wordt aangeroepen, zijn
binnen ons taalgebied dus uiterst beperkt. Men komt ze in feite na de Middeleeuwen
niet meer tegen. Opvallend is ook dat Maria zelden in verminkte vorm is overgeleverd.
De verklaring van De Baere (1940:125) lijkt mij zeer aanvaardbaar. De gelovige heeft
te veel eerbied voor de Moeder van God om haar naam te verhaspelen.
De Baere wijst erop, wellicht ter aanvulling op het wnt, dat vooral in Brabant,
Antwerpen en Limburg verbasteringen voorkomen van Maria tot Marante, Mariënte,
Maranteka, waaruit dan weer zijn ontstaan Jezus van Maranteka, Jezus van Marante
en Seeses van Maderanten. In het hedendaags materiaal komen deze vormen nog
steeds frequent voor in dezelfde gebieden. In Maasmechelen kent men ook Jezus van
Marantala. En de correspondent uit Kloosterzande geeft op Jezus Maridda.
In Onze Taal (1997: 59) verklaart Heestermans de vloek als een verkorting van Jezus
van Maria van Anna, dat bij snel spreken verandert in Jezus van Merante. In hetzelfde
tijdschrift reageert Loek Verlouw (1997:113) op die etymologie. Hij vat merante op als
een als bijvoeglijk naamwoord gebruikt tegenwoordig deelwoord van het Franse
mourir, dus als mourant 'stervend'. "Als verzuchtende term zou Jésus mourant dan
een aanroeping zijn van de stervende lezus, waaraan een vervolg ontbreekt. Daarbij
is te denken aan 'sta me bij', 'neem dit leed mee in uw dood (opdat wij ervan verlost
worden)'." Ik vraag mij af of deze verklaring wel de juiste is en of niet veeleer
aansluiting gezocht moet worden bij 1 Kor. 16: 22, waar de Aramese uitdrukking
maranata 'kom Heer', of'de Heer is gekomen', voorkomt. Marante en varianten zie
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ik dan als een verbastering van dat Aramese woord. In combinatie met Jezus betekent
het veeleer 'Jezus kom terug op aarde'.
Ook de term Jezusmina lijkt mij niets te maken te hebben met Maria. Ik zie in het
element -mina een oude vorm van het bezittelijk voornaamwoord mijn, dat een
achtergeplaatste bijvoeglijke bepaling is bij Jezus. Voor die hypothese meen ik ondersteuning te vinden in de hedendaagse uitroep gossiemijne, die m.i. een verbastering is
van Gode mijn oftewel mijn god, dat wij tegenwoordig nog vaak horen in de uitroep
mijn god nog aan toe, een uitroep die ergernis, verbazing of verontwaardiging uitdrukt.
In katholieke landen komen wij veel meer uitdrukkingen tegen die gerelateerd zijn
aan de Maagd Maria, dan in protestantse (Andersson en Trudgill 1990:57). Het Spaans
kent bijvoorbeeld Madre de Diosl 'lieve hemel'; Santisima Virgen! 'hemeltjelief, 'lieve
hemel!'; me cago en la Virgen! 'wel verdomme!' Het Italiaans maakt zeer frequent
gebruik van madonna! 'verdorie'; madonna buona 'goeie hemel' en madonna lupa!
'godverdomme'. —» Jezus.
Maridda —» Maria.
Mariënte —> Maria.
Marken
In de 17de eeuw komt voor iemand voor de drommel, droes, duivel op Marken wensen.
De letterlijke betekenis is duidelijk 'iemand ver weg van de bewoonde wereld naar
een eiland wensen'. Natuurlijk gebeurt dat als iemand boos is of verontwaardigd over
iemands gedrag. De emotionele betekenis is 'hoepel op'.
markoen
In Vlaanderen komt voor krijg het Markoen! De emotionele betekenis van de verwensing is 'ik kots van je'. Zij drukt dus minachting en walging uit. Een variant is marcon.
Het WNT ix, 246 kent de uitdrukking (van) het Sinte Markoen hebben 'het koningszeer
hebben'. De ziekte kenmerkt zich o.a. door halsklierzweUingen, chronische ontsteking
van het neusslijmvlies, eczeem en zweren aan de neusgaten. De geleerde naam ervoor
luidt scrofulose. Vgl. Pinkhof (1992: 741).
raartee/—» maertil.
martelen
In de 16de eeuw is de bastaardvloek bij pocx mertelen geattesteerd. De betekenis
daarvan luidt 'bij de martelingen die Jezus moest ondergaan'. Mertelen is een vormvariant.
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martelie, martelij
In de 16de eeuw komt de vloek voor bij Gods martelie, met als varianten bij gans
martelijen, bij den martillen. De bastaardvloek verdwijnt aan het begin van de 17de
eeuw en wordt vervangen door gans lijden. Het lijden en sterven van Jezus Christus
wordt hier gebruikt om woorden en/of daden kracht bij te zetten.
marter
Met dit woord wordt de bastaardvloek pots marter gevormd. De betekenis ervan luidt
'marteling, foltering van God'. —> pots.
mast
De 16de en 17de eeuw kennen de bastaardvloek gans mast. Ik neem aan dat mast de
betekenis 'kruis' heeft. De vloek c.q. uitroep betekent dan 'bij het kruis van Jezus
Christus'. Deze vloek heeft weer de vloeken ellemasten en o eldremasten geïnspireerd.
De laatste bevatten in de eerste constituent een vervorming van heilig en betekenen
'bij het heilig kruis van Jezus Christus'.
matsfots
Met dit woord en de variant matfots wordt de bastaardvloek gants matsfots gevormd.
Matsfots is een uit het Hoogduits overgenomen scheldnaam voor een laffe, onbetekenende kerel. Matz is de zeer gewone mansnaam Matteüs. Ten onrechte heeft men
gedacht aan een woord mats, dat 'teef zou betekenen. Misschien dat de bastaardvloek
op Petrus sloeg, die als een lafaard Jezus verloochende. —>• gans2.
Maupie
In Onder de pannen [1951: 99] van Willem van Iependaal komt de verwensing voor
krijg de maupie! 'val dood, loop naar de pomp'. Wolters' Woordenboek Eigentijds
Nederlands [1986] heeft het trefwoord Maupie. Het is een mansnaam, die gebruikt
wordt in de uitdrukking eerst zien, zei blinde Maupie 'ik geloof er niets van'. Deze
gegevens voeren ons tot een letterlijke betekenis 'krijg het ongemak dat Maupie had',
m.a.w. de blindheid. In geval van woede wenst men zijn vijanden uit minachting alle
kwalen van de wereld toe. Anderen menen dat het een uitroep van ongeloof is. Mare
De Coster [1998] schrijft dat de Maupie waarvan sprake is, eigenlijk een Amsterdamsjoodse straathandelaar was van voor de Tweede Wereldoorlog, die als iets hem
ongeloofwaardig voorkwam, altijd zei: "Dat moet ik eerst zien."
mauzen —> muis.
mazelen
Besmettelijke kinderziekte, gekenmerkt door koorts, slijmvliesontsteking en rode
vlekjes op de huid. Een enkele keer komt in onze enquêtes de vloek krijg de mazelen!
voor. Natuurlijk wenst de verwenser zijn opponent niet letterlijk de pukkeltjesziekte
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toe. Wat hij eigenlijk bedoelt te zeggen is: "Ik ben zo ontstemd over je gedrag, hoepel
nu maar op." De emotionele betekenis wijst op ergernis, minachting, onverschilligheid enz.
meelzak —> ontploffen, sterven, stikken, verroesten.
meerkat
Volgens het wnt betekent dit woord een 'soort aap met een staart, die men beschouwde
als een uitheemse soort van kat'. Veel is onzeker over het woord. Wat wel zeker is, is
dat in de Historie van Broer Cornells Adrieaensen van Dordrecht [1569, deel 2 1578] de
bastaardvloek Ja wat duysent meerkatten voorkomt. Wellicht mogen wij daaraan de
betekenis van duizend bommen en granaten toekennen. Misschien betekent het ook
'wel verdraaid, verdomd'.
melementen —» elementen.
melis —> God Melis.
melk
Mullebrouck (1984) kent voor Vlaanderen schijt in de melk en eet de brokken zelf! Met
de eigenlijke betekenis heeft de verwensing nog nauwelijks iets uit te staan. Alleen de
minachting ervan is nog actueel. Ik zou haar hertalen met 'ik kots van je, lazer op'.
Een correspondent uit Bergeyk stuurde het volgende antwoordvers in:
Watje zegt, ben je zelf,//Met je kont in de melk,//Met je kontin de stront,//Ben je morgen
weer gezond.
In regel (2) zie ik een elliptische verwensing [val] metje kontin de melk! Die verwensing
drukt minachting, afkeer enz. uit en kan weergegeven worden als 'rot op, bekijk het
even'. Deze variant is uniek in mijn materiaal. —» elf, helft, koffiemelk, lepel, schijten,
tiet, touw, verf.
melkfles —» korte blisse.
menten
Substitutievloek voor wonden. —» sacrament, vijf.
Meppel
Sanders en Tempelaars (1998) geven de verwensing ga naar Meppel en laatje keren!
Letterlijk wil dat zeggen 'ga naar een plaats die héél ver weg is en laat je vervolgens,
onverrichter zake weer terugsturen'. De emotionele betekenis zal zoiets zijn als 'maak
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dat je ver weg gaat van hier en doe iets volstrekt nutteloos, ik ben zo kwaad over je
gedrag dat ik je niet meer wil zien'.
merante —» Jezus, Maria.
merde
Het Franse merde, dat oorspronkelijk 'menselijke uitwerpselen, schijt' betekent, wordt
door slechts een enkele zegsman gebruikt in onze enquête uit 1993. In die van 1997-1998
schiet dat aantal omhoog. Het woord doet dienst als een uitroep en drukt irritatie,
heftige verontwaardiging, wanhoop, onmacht, teleurstelling, ongeduld, verbazing en
verwondering uit. Mullebrouck (1984) noemt voor het Vlaams het verzachtende
merdekens. —> kak, Scheisse, schijt, shit.
merdedju, merdjus
Bastaardvloek die bestaat uit het element merde 'schijt, stront' en ju(s), dat een
vervorming is van het Franse Dieu. De vloek dient om ergernis, woede en ander
frustraties uit te drukken. Volgens Mullebrouck (1984) is de vloek beperkt tot Vlaanderen.
mertelen —> martelen.
mette, metje
Mullebrouck (1984) kent voor Vlaanderen de verwensing loop naar verre metjes! Metje
is het verkleinwoord van mette 'doopmoeder, meter'. De verwensing is vergelijkbaar
met loop naar je peet!; loop naar je grootje! enz. De emotionele betekenis duidt op
ergernis en andere frustratie en kan het best weergegeven worden met 'maak dat je
wegkomt'. Een enquête uit 1999 wees uit dat 16 van de 111 ondervraagde Vlamingen
de verwensing loop naar verre metjes! nog kenden.
metverderrie
Bastaardvloek en uitroep waarvan het eerste deel nauwelijks meer herkenbaar is als
een verbastering van God. Verderrie is een verdere verbastering van verdorie. De term
belichaamt vooral afkeer, net als getverderrie.
Mey
Van de woordgroep bij gans Mey wordt vermoed dat Mey een verkorte vorm is van
Maria. In het Middelnederlands komen wij tegen semmi die goede Meye 'moge Maria
mij helpen' (?). De variant by gans May komt in de 17de eeuw eveneens voor. Vgl.
godsamme.
middenvoetsbeentje
Voor de verbinding breek je middenvoetsbeentje, zie breken.
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miekende
Vaak wordt het element miekende gebruikt ter versterking van andere vloeken en
uitroepen als godvermiekendeju, miekendedomme, miekendeju, miekendegrijs, miekendemielejaar, miekendemieljaardeju. Wat de etymologie van miekende is, blijft gissen.
Het kan natuurlijk een fantasiewoord zijn, maar misschien mogen wij ook uitgaan
van een deelwoord van het werkwoord mikken en daarbij een betekenis 'doeltreffend'
aannemen. De korte lil is gerekt op dezelfde wijze als Wiske uit Suske en Wiske van
Willy Vandersteen verlengd wordt in spreektaal tot Wieske. Vergelijkbaar is vlammende en vlammendste. Beperkt tot het zuiden van het taalgebied.
miekendedomme
Bastaardvloek die bestaat uit een versterkend element miekend en een verkorting van
verdomme. De vloek drukt onbehagen en andere frustraties uit en blijft beperkt tot
het zuiden van het taalgebied. —» miekende
miekendegrijs
Bastaardvloek en uitroep waarvan het tweede element een nonsensicale verbastering
is. Het eerste is een verbastering van mille (de) dieux. Op het vrijuit gebruiken van dat
laatste rust een taboe. Dit alternatief camoufleert enigszins woede en andere boosheid.
Beperkt tot het zuiden van het taalgebied. —> miekende.
miekendeju
Bastaardvloek die bestaat uit een versterkend element miekend en een verkorting van
nondeju. De vloek, waarvan de melodiek als het ware omlijst wordt met een fijn
pennetje, heeft een niet al te zware intensiteit, maar drukt desondanks ergernis en
teleurstelling uit. Godvermiekendedju is dan weer een versterking van de hier besproken vloek. Beperkt tot het zuiden van het taalgebied. —> miekende
miekendemieljaar
Bastaardvloek die bestaat uit het versterkende element miekende en het Franse
telwoord mieijaar. Dat telwoord wordt vaak gebruikt als verkorting van godmieljaar.
De alliteratie van de twee woorddelen geeft aan de vloek als geheel iets rapsodisch en
intensiveert de emotie. Het emotionele spectrum van de vloek ligt tussen woede,
onbehagen en teleurstellingen van allerlei aard. Beperkt tot het zuiden van het
taalgebied. -» miekende
miekendemieljaardeju
Bastaardvloek bestaande uit het versterkende element miekende en uit verbasteringen
van het Franse milliard en nom de Dieu. Het gaat hier om een vloek met een
driedubbele ontsteking die een allesverwoestende woede, haat en uitzinnigheid uitdrukt. Beperkt tot het zuiden van het taalgebied. —» miekende
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miekendepetat, miekendepetet
Bastaardvloek van het Franse mille dieux. Het tweede element, patat, is wegens zijn
klankexpressiviteit toegevoegd. De vloek drukt verbazing, ongeloof e.d. uit en is
beperkt tot het zuiden van het taalgebied. —> miekende, nondepatat.
miele
Dit woord is een satelliet van het Franse mille. In het zuiden van ons taalgebied wordt
het gebruikt als een ellips van mieledjuu, mieleju. Versterkt komt het voor als nondemieleju. Als element in bastaardvloeken zien wij het ook in potvermiele. Vloeken en
uitroepen met miele- doen dienst om op verkapte wijze woede, schrik, verbazing,
verontwaardiging, irritatie enz. uit te drukken.
mieiendeken
Hoogstwaarschijnlijk hebben wij hier te maken met een bastaardvloek die bestaat uit
een vervorming van het Franse mille de Dieux en van verdikke, dat tot verdekke en in
Limburg tot deke kan worden. De vloek drukt woede en andere frustraties uit.
miele(d)ju, mielju
Bastaardvloek die gevormd is met het Franse telwoord mille en (d)ju, een verbastering
van Dieu. Als uitroep fungeert de term om extreme woede, schrik, opperste verbazing,
verontwaardiging enz. uit te drukken. Mieleju kan versterkt worden door er God voor
te plaatsen: godmieleju. In ons enquêtemateriaal komt ook het bijvoeglijk naamwoord
voor dat van deze vloek is afgeleid. Ik noteerde mielejuse klootzak. Beperkt tot het
zuiden van ons taalgebied. -» godvermieleju.
mielegoe
Bastaardvloek en uitroep van woede, verbazing enz. Het gaat hier om een ingehouden
verbastering van het Franse mille en Dieu. Het laatste element is een vertaling van
Dieu, maar wordt vanwege de taboewaarde van God verminkt tot goe. Opgegeven
voor het Brabantse Moorsel.
mielegrijs
Bastaardvloek en uitroep waarvan het tweede element een nonsensicale verbastering
is. Het eerste lid is een vernederlandsing van het Franse mille, een nonsenssubstituut
voor het Franse Dieu. De term, waarmee geen enkel taboe doorbroken wordt, dient
om woede, schrik, verbazing, verontwaardiging enz. uit te drukken. Beperkt tot het
zuiden van ons taalgebied.
mielende
Bastaardvloek en uitroep waarin in elk geval het element miele- is te herkennen. We
hebben dus te maken met een verbastering van het Franse mille. Het kan tevens een
verkorting zijn van millenondeju. De frequentie van deze term is zeer laag. De functie
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ervan is het uitdrukken van woede, schrik, verbazing enz., zonder zich schuldig te
maken aan enige vorm van taboedoorbreking. Beperkt tot het zuiden van ons
taalgebied.
mieijaar, mieljaarde
Mieijaar- wordt gebruikt als eerste lid in bastaardvloeken. Het woord is een verkorte
vorm van het Franse telwoord milliard de noms de Dieu. Ook in dubbele of stapelvloeken wordt mieljaarde gebruikt: mieljaardegetaarde, mieljaardegodverdomme,
mieljaardegodvergodverdomme, mieljaardegodverju, mieljaardegodvernondeju, mieljaardeju, mieijaardemieleju, mieijaardemieljaar (de), mieijaardemieljaardegodverdomme, mieijaardemieljaardeju, mieljaardenondeju, mieljaardenondemiekendeju, mieljaardesakkerdenondeju. De verdubbeling moet de vloek extra kracht geven. Ook als
tweede lid komt het voor: nondemieljaar(deju). Mieijaar wordt ook nog versterkt door
saint, zoals in saint mieijaar en saint mieijaar de godvernondeju. Vloeken en uitroepen
met mieijaar, mieljaarde doen dienst om blinde woede, haat, opperste verontwaardiging en ander ongenoegen onder woorden te brengen. Mieljaarde kan ook versterkt
worden door er God voor te plaatsen: godmieljaar(de). Beperkt tot het zuiden van het
taalgebied.
mieljaardegetaarde
Bastaardvloek en uitroep waarin het Franse element milliard 'duizend miljoen' is te
herkennen. Heel anders is het met de herkenning van getaarde gesteld. Dat woord
komt niet in de lexica voor. Ik veronderstel dat het een klanksubstituut is voor
godverdomme. Het binnenrijm laat in elk geval zien dat bij de gebruiker van de vloek
de vlam in de emotionele pan is geslagen. Het is een zware vloek die woede, verbijstering, verontwaardiging en andere vergelijkbare emoties uitdrukt. MuUebrouck
(1984) kent de Vlaamse variant miljarde getarde. —» mieijaar.
mieljaardegodverdomme ~> mieijaar.
mieljaardegodverju —> mieijaar.
mieljaardegodvernondeju
Bastaardvloek en uitroep waarin het Franse telwoord milliard verbasterd is en samengesmolten met een verkort godverdomme en met een verbastering van het Franse au
nom de Dieu. Ik veronderstel dat wij van een oorspronkelijk milliard de noms de Dieu
moeten uitgaan. Deze stapelvloek is kenmerkend voor het zuiden van ons taalgebied
en drukt heftige woede, frustratie en verontwaardiging uit. —» mieijaar.
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m ieljaardegrijs
Bastaardvloek gevormd van het Franse milliard de en grijs. Grijs is een substituut van
Dieu. De vloek drukt woede, ongeloof, verbijstering uit en is beperkt tot het zuiden
van het taalgebied.
mieljaardeju
Bastaardvloek die gevormd is uit het Franse milliard en een verkorte verbastering van
nom de Dieu. De vloek doet vooral dienst als uitroep van woede, ontzetting, haat,
verontwaardiging en vele andere frustraties. Mieljaardeju kan versterkt worden door
er een of meerdere keren god voor te plaatsen. In Vlaanderen zingen volgens Radio
Zuid-Oost studenten in andere dan studentenkroegen op lallende wijze een provocerend lied op de wijs van het internationaal bekende kerstlied O dennenboom, o dennenboom. De tekst ervan luidt: Mieljaardedju, mieijaardedju, mieijaardegodverdomme.
Mieljaardegodvernondeju, mieljaardegodvernondeju. Mieljaardedju, mieljaardedju, mieljaardegodverdomme. —» mieijaar.
mieljaardemieleju
Bastaardvloek gevormd van mieljaarde en mieleju. Zie voor de emoties die de term
uitdrukt onder het trefwoord mieijaar. Beperkt tot het zuiden van het taalgebied.
mieljaardemieljaar(de) —» mieijaar.
mieljaardemieljaardegodverdomme —» mieijaar.
mieljaardemieljaardeju —» mieijaar.
mieljaardemoerheuvel
Bastaardvloek die in Nederlands-Limburg gehoord wordt. Hij is gevormd naar het
Franse milliard en een tweede element, dat misschien 'moerassige heuvel' betekent.
Alleen vanwege de klankexpressieve waarde is dat element hier aan de vloek toegevoegd. Vooral om woede uit te drukken.
mieljaardendeken
Bastaardvloek van milliard de en het onschuldige zelfstandig naamwoord deken. Het
element deken zie ik als substituut van Dieu. Ondanks het eufemistische karakter van
deze vloek kondigt hij woede, ongeloof en andere frustratie aan. Beperkt tot het zuiden
van het taalgebied.
mieljaardenondedjol
Bastaardvloek van het Franse milliard en nom de Dieu. Het element -djol is klankexpressief door de achtermondvocaal. De vloek drukt woede, ongeloof en andere
frustratie uit. Alleen aangetroffen in het Antwerpse Mortsel.
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mieljaardenondegodverju
Bastaardvloek die bestaat uit een verkorting van het Franse milliard, nom de Dieu en
een versmelting van godverdomme en nom de Dieu. De vloek drukt allesverwoestende
woede, haat, ontreddering enz. uit. Hij komt uitsluitend in het zuidoosten van het
taalgebied voor.
mieljaardenondeju —» mieijaar.
tnieljaardenondemiekende(d)ju

—» mieijaar.

mieljaardepetat, mieljaardepetet
Bastaardvloek van het Franse telwoord milliard en een variant van patat. Dat element
petat fungeert als klanksubstituut van God. De woede, minachting en andere frustratie
komt door de expressieve klankwaarde van de term tot uiting.
mieljaardesakkerdenondeju —» mieijaar.
mieljaardeverstiktenondeju
Stapelvloek waarvan het eerste deel een verkorting en vernederlandsing is van het
Franse milliard. De laatste constituent is een verbastering van nom de Dieu. De
stuwende kracht in deze vloek is de component verstikte, die, als hij van toepassing is
op zaken, o.a. 'verrot' kan betekenen. Als nondeju metonymisch is voor God dan kan
verstikt, hier vooral 'door verstikking gedood, gestorven, omgekomen' betekenen. De
vloeker is zich die letterlijke betekenis natuurlijk nauwelijks bewust. Hij wil een oceaan
van woede over iets of iemand uitstorten dan wel zijn persoonlijke emoties daarmee
ontladen. Verstikt geeft daarbij de vloek als geheel een barse ritmiek. De vloek komt
voor in het Zeeuws-Vlaamse Koewacht (met dank aan Guido Persijn). —> nakende,
miekende, vlamste.
mieljaardevlammendebliksem
Bastaardvloek die bestaat uit een verkorting van het Franse telwoord milliard, de
bepaling vlammend en het zelfstandig naamwoord bliksem. Mieljaard is vaak een
verkorte vorm van godmieljaar. Deze zware vloek drukt redeloze woede en andere
frustraties uit. Volgens Mullebrouck (1984) is de vloek vooral Vlaams.
mielju —> miele(d)ju.
mierennest
In de roman Vluchtig eigendom [1993] van K. Schippers, pseudoniem van Gerard
Stigter, komt de verwensing voor krijg een mierennest in je kut! Het is een verwensing
die grenzeloze haat en weerzin uitdrukt jegens iemand. In de Volkskrant van 22
december 1997 bespreekt Sanders de verwensing krijg een mierennest achter je hart,
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waar de dokter niet bij kan komen, dan kunnen ze het eruit dragen! Volgens hem krijgt
de verwensing, bedoeld of onbedoeld, iets grappigs, iets schertsends. Het is een
spelletje geworden, een verbale schermutseling. Ondanks dat ludieke element denk
ik dat de vloek walging en minachting uitdrukt, die weergegeven kan worden met
Verrek, rot op, sterf. In Sanders en Tempelaars (1998) wordt melding gemaakt van
de variant krijg een mierennest achter je hart! en Kantelberg (1998) kent nog krijg een
mierennest in je oor!
mierentand —» drakentand, gans2, tand(jes).
mieter
Volgens de Grote van Dale (1992) betekent mieter 'duivel, kreng'. Weinig frequent is
de verwensing loop naar de mieter! Zij drukt verachting en minachting uit en betekent
zoveel als 'maak dat je wegkomt'.
mijn dood gods —> dood.
mik
De verwensing loop naar de mik! plaatst ons voor etymologische problemen. Alleen
als wij uitgaan van mik in de betekenis 'gaffelvormige boomstam of-tak', kunnen wij
de verwensing verklaren, want gaffelvormige boomstammen werden als galg gebruikt.
We hebben hier dus te maken met een synoniem van loop naar de galg! Vgl. R. Foncke,
'Een Mechelse verwensing: loop naar de mik? In: H. Draye, Feestbundel HJ. van de
Wijer. 11. Leuven, 1944: 335-338.
mikmak
De verwensing krijg het mikmak! gaat zoals laat ze de mikmak krijgen! uit van de
letterlijke betekenis van mikmak, te weten 'mankement'; zie Van Dale13. De emotionele
is duidelijk 'ik heb een vreselijke hekel aan je, maak dat je wegkomt'. Vgl. Bolhuis
(1937), die spreekt van een ziekteverwensing en als letterlijke betekenis voor mikmak
'rommel' geeft. Tevens kent hij de verbinding zich het mikmak lopen 'zich een ongeluk
lopen'.
millenniumbug
Dat verwensingen zeer nauw aansluiten bij de actualiteit wordt weer eens bevestigd
door de verwensing krijg een millenniumbug!, die ik van het Internet plukte. Het
Engelse bug betekent o.a. 'insect, wandluis', en in een elektronische context 'storende
fout in software'. Wat men letterlijk zegt, is 'ik wens je alle ellende bij de overgang van
1999 naar 2000'. De emotionele betekenis duidt op ergernis, teleurstelling, afkeer enz.
en kan weergegeven worden met 'sterf.
milliard —» mieijaar.
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milt
In de 15de en 16de eeuw bestond de bastaardvloek en uitroep zweren bi gans milten
'bij de milt van God'. Ook de verkorte vorm hulpe milte (uit hulpe gans milte) komt
voor. —» longen.
mina
Meestal komt de naam voor in combinatie met Jezus en jeetje. De formule die tot
uitroep werd, drukt woede en andere frustratie uit. In mijn enquêtemateriaal kwam
ik een enkele keer klotemina tegen. —>• gossiemijne, heer, Jezus, Maria.
mirakels
Het WNT meldt dat dit oorspronkelijk gewijde woord tot een tussenwerpsel is geworden. Het wordt gebruikt om verbazing en verwondering uit te drukken en sluit
daarmee aan bij het Latijnse werkwoord mirari, dat 'verwonderen' betekent. Ook in
het Frans wordt miracle 'wonder' als uitroep gebruikt. Het WNT heeft slechts één
bewijsplaats: "Mirakel! wat heb je een mooie jas aan." Naar de ouderdom van mirakel
als uitroep moeten wij gissen. Op basis van het wnt besluit ik tot negentiende-eeuws.
In recente drukken van woordenboeken van het hedendaags Nederlands komt als
uitroep ook mirakels! voor. De betekenis en functie is gelijk aan die van lieve hemel!
In mijn enquêtemateriaal komt het woord in het geheel niet voor.
missen —» kakken.
moddomme
Bastaardvloek die een verbastering is van goddomme. De vloek drukt verontwaardiging, boosheid, ongeduld, verbazing enz. uit. Vooral in Kempenland.
Modicack
In Het spel vanden heilighen sacramente vander Nyeuwervaert komt de bastaardvloek
hulp Modicacx cracht voor (vs. 1273). En als Moenen in Manken van Nieumeghen ziet
dat Mariken hem op de markt in Nijmegen dreigt te ontglippen, roept hij: "Hulpe
Modicack, hoe ie blaecooghende werde; // Dit meysen crijcht berou den balch al vu"
'Help, Modicack, mijn ogen schieten vuur, Dit meiske krijgt berouw in heel haar lijf
(vs. 870). Diezelfde naam komt nog eens voor als Moenen moet wijken voor de
bezwering van oom Ghijsbrecht: "Bi Modicack, moete ie deze verliesen, // Hoe sal ick
doergoyt zijn met gloeyende wappers!" 'Bij Modicack, mocht ik deze kwijtraken, wat
zal ik (dan) afgeranseld worden met gloeiende geselriemen!' (vs. 998). Eligh (1994:
128) concludeert dan: "Moenen roept deze Modicack dus te hulp én hij zweert bij
hem, in beide gevallen wanneer hij in een noodsituatie verkeert. Dit laat de veronderstelling toe dat Modicack met meer macht is bekleed en dus een of meer sporten hoger
op de helse ladder staat." Volgens de Nijmeegse hoogleraar L.C. Michels is de
duivelsnaam Modicack misschien een kabbalistische omzetting van ac-dae-mo(n)
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xv, 1927:17). P. Maximiliaans meent dat de laatste lettergreep in verband werd
gevoeld met cacare en Mnl. cac (Ntg. 44,1951:18).
(TNTL

modije
In Nederlands-Limburg, omgeving Maastricht, komt de bastaardvloek modije! voor.
Ik veronderstel dat dit een verbastering is van de Franse vloek mort de Dieu! De vloek
drukt ergernis, wrevel, ongenoegen enz. uit.
moeder
Vanouds kon men datgene wat men liefhad tot getuige nemen dat men de waarheid
sprak. Zo is de eedformule bi die moeder die mie droech tot een krachtterm en uitroep
geworden. In het hedendaagse Nederlands ontmoet men ook steeds vaker de verwensingen neuk je moeder! en ga je moeder naaien, neuken!, in de betekenis 'sodemieter
op'. De emotionele betekenis duidt op walging en minachting. Ook komt voor ga je
moeder pesten! 'ga weg, hoepel op'. Sanders en Tempelaars (1998) kennen ook nog ga
naar je moeder en pis de kachel uit! en ga je moeder pesten met een kruik jenever! Deze
laatste noemen zij typisch voor Rotterdam. —» huis, neuken, pijpen, pleuren.
moer
Van Dale kent de vloek loop naar je moer! Moer kan naast 'moeder' ook 'duivel'
betekenen. Varianten zijn loop naar je ouwe moer!; loop naar je vuile moer!; loop naar
je kankermoer! en loop naar je ouwe teringmoer! De emotionele betekenis duidt op
ergernis, verontwaardiging en andere frustraties en kan goed weergegeven worden
met 'ik ben woedend, ik heb een hekel aan je, loop heen'. Natuurlijk wordt de
verwensing versterkt in de samenstellingen. —» grootje, oprotten, peet, tante.
mogen
In een vroegere fase van het Nederlands bestonden er verwensingen met het werkwoord mogen die uitdrukking gaven aan een bepaalde wens of een verlangen van de
spreker. Vaak waren zij elliptisch geconstrueerd. In het wnt vinden wij o.a. (a) "je
meucht de moort" 'stik de moord'; (b) "Dat mag je de duivel!" 'voor de duivel' en (c)
"Dat mag je de koekoek!" 'dank je de koekoek, mij niet gezien'. Ook in zelfverwensingen wordt mogen gebruikt, bijvoorbeeld in je mag mij kielhalen als ... —> kunnen,
steken.
Mohammed
De naam Mohammed, de stichter van de naar hem genoemde godsdienst, de islam,
wordt gebruikt in eedformules ter bevestiging dat men de waarheid spreekt. Bij
Mohammed wordt tot vloek en uitroep wanneer de formule als meineed wordt
gebruikt. —» Jupetijn, Tervogant, Toutatis, Venus.

470

MOKERHEI I MOORD

Mokerhei
De heide bij Mook is als type van onvruchtbaar, woest land spreekwoordelijk bekend
in verwensingen. Het is onbewezen dat de ongelukkige slag van 1574, waarin Lodewijk
en Hendrik van Nassau sneuvelden en het hele prinselijke leger verslagen of verstrooid
werd, tot dat gebruik aanleiding heeft gegeven, aldus het wnt. Als voorbeeld van zo'n
verwensing geeft het: "Ik wou dat hij op de Mookerhei zat!" 'Ik wou dat hij ver hier
vandaan was in kommervolle omstandigheden'. Vgl. Huizinga (1997: nr. 6809) —»
heide.
Moly
De verwensing holy Moly wordt bij ons net als in het Engels gebruikt als spottende
godslastering en uitroep om ongeloof, verbazing e.d. uit te drukken. Het was de
karakteristieke uitroep van Captain Marvel, een komische stripfiguur. Sinds het
midden van de 19de eeuw.
mond
In het antwoordvers Watje zegt, hen je zelf komt de regel voor met een lepel in je mond.
Voor meer informatie daarover —» elf, helft, koffïemelk, lepel, melk, tiet, touw, verf.
mond- en klauwzeer
De verwensing krijg het mond- en klauwzeer! wil in feite niets anders zeggen dan 'ik
veracht je, ik walg van je, hoepel maar op'. De letterlijke betekenis is 'besmettelijke
virusziekte bij runderen en varkens, beginnend met blaarvorming op het mondslijmvlies, terwijl daarna door het afdruipend mondslijm de klauwen besmet worden'.
mongolenreetketelsteen —» reetketelsteen.
moor
In de 16de en 17de eeuw komt de bastaardvloek gans moren 'bij alle Spanjaarden' voor.
Uit angst voor vreemden nam men juist zijn toevlucht tot het gebruik van hun naam
in eedformules om te getuigen dat men de waarheid sprak. —» Britten, Fransoys, Turk.
moord, moort
In de 17de en 18de eeuw komt moord in combinatie met de werkwoorden slaan, steken,
halen en schennen voor. Bij Hooft komen wij tegen "Indien ick niet jou geek so slaet
me de moort" 'als ik jou niet voor de gek hou, dan moge ik vermoord worden', en
Vondel schrijft "Is 't valsch zoo sla de moort my" 'als het onwaar is, moge de
gewelddadige dood mij treffen'. En: "By gord, gans velten swijght, swijght dat jou de
Moort steeckt" 'bij God, Sint-Velten zwijg, zwijg totdat de gewelddadige dood je treft',
kunnen wij bij Bredero lezen. "Hunn' goddeloosheit hael de moordt" 'moge hun
goddeloosheid de onnatuurlijke dood brengen', heet het in een van de gedichten van
P.C. Hooft; en in het toneelstuk Crispyn en Crispiaan, bedriegers [1709] van H. van
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Halmael lezen wij: "Zo dat myn hand is, moet my de moord schennen" 'als dat mijn
hand is, moet de gewelddadige dood mij te gronde richten'. In al deze citaten gaat het
om verwensingen. Als aan een bepaalde voorwaarde niet voldaan wordt, moet de
dood het gevolg zijn. In genoemde periode komt ook de bastaardvloek by gans moort
'bij de op God gepleegde moord' voor. In het hedendaags Nederlands kennen wij nog
ik wou datje de moord stak 'ik wenste dat je kapot, dood was', en ook: steek de moord!
'val dood, stik!' Men moet uitgaan van steekje de (gloeiende) moord!, hetgeen letterlijk
betekent 'moge de dood je treffen'. Misschien is steken een verbastering van stikken
en luidde de uitdrukking 'je kunt stikken'. Huizinga (1997: nr. 6811) geeft nog een
andere lezing. De verwensing kan verband houden met mortepaai 'soldij, uitbetaald
aan soldaten die alleen op de soldijlijst voorkomen of bij inspecties aanwezig zijn'.
Tevens is het een benaming van soldaten die wel op de legerstaat voorkomen en
waarvoor wel betaald wordt, maar die er in werkelijkheid niet zijn. Vooralsnog vind
ik het erg gewaagd om te besluiten dat klankovereenstemming met morte- of mertepaai er de oorzaak van is geweest dat de verwensing steek de moord is ontstaan.
Overigens komt de gevoelswaarde van de verwensing nog duidelijker tot haar recht
door de toevoeging van een klankschilderende plaatsnaam: steek/stik de moord in
Amersfoort! Zie Van Eijk (1978: 87). In het hedendaags Nederlands komt ook voor je
kunt me de moord pruimen! 'voor mijn part kun je doodvallen'. Samenstellingen die
steek de moord! versterken zijn steek de rotmoord! en stik de klopmoord! —> dood.
moordenaar —» potverdekke.
moorjen
Bastaardvloek die gebruikelijk is in de omgeving van Kerkrade en Maastricht. Ik
veronderstel dat wij hier te maken hebben met een verbastering van het Franse mort
de Dieu. Een tweede verklaring zou kunnen zijn dat -jen de gepalataliseerde vorm van
de persoonsnaam Jan is. Persoonsnamen als Gerrit, Joost, Jan enz. treden wel vaker
op als substituut van God. De vloek drukt ergernis, verontwaardiging en andere
frustraties uit.
moorloot, moloot
In de omgeving van Kerkrade en Maastricht kan men deze bastaardvloeken horen. Ik
veronderstel dat het hier gaat om verbasteringen van het Franse mort de Dieu, althans
voor wat het eerste element betreft; het tweede zal vanwege zijn klankexpressieve
waarde toegevoegd zijn. Over de herkomst daarvan tast ik vooralsnog in het duister.
De vloek drukt verbazing, ergernis, verontwaardiging en vergelijkbare frustraties uit.
moot
De verwensing val in moten voor mijn poten! drukt woede, minachting en opperste
onverschilligheid over het lot van een opponent uit en kan weergegeven worden met
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'sterf, val dood'. Men vindt deze regel in het verwensingsrijmpje barst, verrek, verrot,
verteer enz. —> barsten, vallen.
morbleu
Bastaardvloek en uitroep van verontwaardiging e.d. Het is een verzachte vorm van
het Franse mort de dieu. Aangetroffen in Brouwers [1990].
morjanters
Begin 18de eeuw komt in de Kluchtige Comédie van den Boeren-Edelman dit woord
voor. Het is een tussenwerpsel, een soort van bastaardvloek en uitroep van verontwaardiging, waarbij men zou kunnen denken aan een op het Franse mordieu gelijkende eufemistische uitdrukking voor mort de Dieu. Zoiets als mordiantre, een
vervorming door eufemisering van diable 'duivel'. Geheel verouderd.
mortepaai
De oorspronkelijke betekenis van mortepaai, een woord dat aan het Franse mortepaye
ontleend is, is 'soldij die betaald wordt aan iemand die er geen dienst voor doet,
pensioen'. Dit woord is thans verouderd, maar kwam bij P. Langendijk in ca. 1720
voor met de betekenis 'moord' in een verwensing: "De Mortepaay moet jou en my...
schennen, Heb jy het hart, dat jy karonje mij verlaat" 'als je het hart in je lijf hebt,
kreng, om mij te verlaten, dan moet de dood ons treffen'. Het WNT oppert de
veronderstelling dat de gelijkenis met moord debet is aan dit gebruik. De directe relatie
met de oorspronkelijke betekenis is hier immers nauwelijks te reconstrueren. —>
moord.
mortier
Het WNT biedt een citaat van H. van Halmael uit De verliefde Grysaard betrapt [1709]
met de verwensing Hy (wenscht) u wel eens voor een bom uit een mortier te zien vliegen
'hij wenst je wel eens als een granaat uit een mortier te zien vliegen'.
motpokken
Polletje Piekhaar [1935] van Rotterdammer Willem van lependaal kent de verwensing
krijg dan de motpokke voor de hele week! De twee donkere o's alleen al hebben de
suggestieve klankwaarde van gevoelens van onlust, woede e.d. De motpokken bestaan
niet als ziekte. Het heeft er veel van weg dat het eerste lid van deze samenstelling niet
meer is dan een versterking van krijg de pokken! De betekenis komt in de buurt van
'barst' enz.
motver
Bastaardvloek waarin het element God verzacht is tot mot. Drukt dezelfde emoties uit
als potver-, maar is veel zwakker dan godver.

473

MOTVERDIKKEME | MUIL

motverdikkeme
Bastaardvloek waarin het element Go d verzacht is tot moten verdomme tot verdikkeme.
Als uitroep fungeert de term om opwinding enz. uit te drukken.
motverdomme
Bastaardvloek en uitroep waarin het element God verzacht is en het tweede element
een eufemistische verzachting is van de vorm verdoeme mij. De term drukt woede enz.
uit. Van deze vloek en uitroep is ook een bijvoeglijk naamwoord gemaakt door
toevoeging van het suffix -se: motverdommese ezel. De kracht die van motverdomme
uitgaat, is vergelijkbaar met die van pot- en snotverdomme.
motverdorie, motverdosie
Bastaardvloek waarin God verzwakt is tot mot en verdomme tot verdorie c.q. verdosie.
In het hedendaags Nederlands dient de term om teleurstelling, opwinding enz. uit te
drukken.
mouw —>• pel.
Mozes
De bijbelse Mozes, de aanvoerder en wetgever der Israëlieten, ongeveer 1500 voor
Christus, leent evenals Jezus zijn naam aan een aantal krachttermen die de functie van
een uitroep gekregen hebben. Die van uitroep van verwondering enz. dus. Ik noem
hier uit ons materiaal mozeschristus, qua functie en betekenis gelijk aan jezus christus
maar iets zwakker, mozesmina (vgl. jezus mina) en mozeskriebel. Dit laatste is, dunkt
me, een evidente substitutievloek voor mozeschristus. In Rheden kent men mozes krul
als een soort hygiënische verbastering van mozeschristus. Hoppenbrouwers (1991)
neemt mozeskriebel op als 'kreet van euforie' en wekt de indruk dat het een woord is
van de jeugd. In mijn enquêtemateriaal blijkt het vooral door meisjes en vrouwen
gebruikt te worden. Sanders (1999) schrijft over mozeskriebel het volgende: "Net als
jemig de pemig wordt mozes kriebel vaak toegeschreven aan Van Kooten en De Bie.
Of, om preciezer te zijn, aan Koos Koets, de overjarige hippie die tussen 1984 en 1998
in hun televisieprogramma's opdook. In feite werd deze krachtterm al in de jaren
dertig in onder andere Rotterdam en Den Haag gehoord. Wel heeft Koos hem
landelijke faam bezorgd. Koos gebruikte de uitdrukking voor het eerst op 31 maart
1985." Holy moses wordt gebruikt als vloek en uitroep. Wij leenden hem uit het Engels.
Mozes wordt vaak gebruikt als substituut voor Christus of God. —> holy, sammelemosie.
mozeschristus, mozeskriebel, mozesmina —> Mozes.
muil —» lopen.
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muis
In de 16de en 17de eeuw komt de krachtterm gans muysen vier en drie voor. Maar ook
gants duizend muizen. Men kon vloeken bij al het door God geschapene, en dus zeker
ook bij de dieren die God schiep. De verbinding bij pots muizen, mauzen is een
verbastering van de Duitse bastaardvloek pots tausend. Sommigen menen dat hier
sprake is van een verbastering van God en duivel. Wat daar ook van zij: telwoorden
komen wel vaker voor in vloeken. Men mag wellicht ook aannemen dat getallen in
vloeken en verwensingen hyperbolisch gebruikt worden en daardoor de intensiteit
van de emotie aangeven. Eenvoudiger nog is te veronderstellen, dat het telwoord
aangeeft hoe vaak de vloek geldt. In de onherkenbaar gemaakte vloek en uitroep gans
muisen en (o) gans muizen stuiten wij op een verdere verbastering van het Duitse pots
tausend. Als men vergeten is dat tausend een verbastering is van duivel, en men het
voor telwoord aanziet, kan dat telwoord heel goed door een ander telwoord vervangen
worden. Zo is gans honderd te verklaren. Gans muizen werd ook wel verlengd tot gans
muizennesten, o.a. in de Byencorf der H. Roomsche Kercke [1569] van Marnix van St.
Aldegonde. Soms maken de muizen plaats voor andere dieren: vink, kieviet. In
Maastricht komt de verwensing ga wat muis vangen! voor, die wij natuurlijk niet
letterlijk moeten nemen. De emotionele betekenis is veeleer 'ik ben zo woedend op
je dat ik je niet meer wil zien, ik veracht je'. —» bok, das, gans ', haas, hond, kat, kieviet,
koe, koekoek, konijn, kraai, slak, varken, vink, wolf.
muizennesten —» muis.
muizenhik —» hik.
muizenhuig
In de verwensing krijg de (het, een) muizenhuig hebben wij te maken met een goedaardige verwensing, zegt het Bargoens woordenboek, waarbij de verwenste een piepstemmetje krijgt toebedacht. Bral e.a. (1998) kennen als versterkende variant krijg een
half aangevreten muizenhuig! De emotionele betekenis van die laatste variant duidt
op minachting, onverschilligheid e.d. en kan weergegeven worden met 'ga nou gauw,
donder op'. —> krijgen.
murf^> pukkel.
mus^> schuifelen.
muts —» egel.
muur
In het antwoordvers Watje zegt, ben je zelf komt herhaaldelijk een elliptische verwensing voor met muur als rijmwoord. Ik noteerde bijvoorbeeld in Beverwijk (ga) met je
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pik in de muur! In het West-Zeeuws-Vlaamse Schoondijke, in Grave, Amsterdam,
Zaandam, Rijswijk en Hellevoetsluis, kent men (ga, val) met je kont door de muur! En
in het Vlaamse Dilsen gebruikt men (val) met je tetten (tieten; PVS) tegen de muur! In
het Achterhoekse Aalten leeft nog (zak) met je kont in de muur en uit Doetinchem
bereikte ons (val) met je kop tegen de muur! In Breskens daarentegen kent men weer
(ga, val) met je kop door de muur! Al die verwensingen moeten niet letterlijk genomen
worden. De emotionele betekenis domineert en duidt op haat, afkeer, woede, minachting. Die emoties kunnen weergegeven worden door 'rot op, donder op' e.d. —»
elf, helft, koffiemelk, lepel, melk, tiet, touw en verf.
muziek —» kussen, orgel.
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naad
Een van de betekenissen van naad is 'achterwerk, kont'. De letterlijke betekenis wordt
in de verwensing lik mijn naad! niet gerealiseerd. Die betekenis is afgezwakt tot 'bekijk
het maar, maak maar dat je wegkomt'. De emoties die erdoor uitgedrukt worden zijn
verachting, afkeer, ergernis e.d.
naaien —> moeder.
naam —> hemel.
naam
De oorspronkelijke betekenis van de eedformule in Gods naam luidde 'uit kracht van
Gods bevel'. Vroeger werd ze vaak gebruikt bij het begin van een plechtige handeling,
van een hachelijke onderneming of in de aanhef van officiële stukken (pauselijke
bullen enz.).
Door in Gods naam, d.i. als het ware van Godswege, met zijn hulp of in het vertrouwen
daarop te beginnen, stelde men hetgeen volgen zou onder zijn hoede, bezwoer men
een slechte afloop en alle onheil en sprak een zegenwens uit over het slagen van de
zaak. Vgl. Gods wouds. Deze inhoud heeft de verbinding nog in de verzwakte toepassing als vaste formule bij het overboord zetten van een lijk op zee: één, twee, drie in
Godsnaam! Uit dit gebruik is de hedendaagse toepassing ontstaan, t.w. als uitroep,
wanneer men na lang beraad over de bezwaren die aan een zaak verbonden zijn,
heenstapt en er, hoezeer met moeite en weerzin, ondanks zichzelf, toe overgaat. Van
de inroeping van Gods hulp is hier alleen een soort van aanmoediging tot zichzelf
overgebleven: welaan, komaan dan maar! Hetzij in verbinding met een werkwoord,
hetzij absoluut. Net als in jezusnaam, in hemelsnaam en om godswil ontwikkelt in
godsnaam zich ook tot een uitroep van aandrang of nadruk bij een bevel, een verzoek
of een aansporing. En dat vooral als iemand ongeduldig, wrevelig en wanhopig is.
Soms ook is de verbinding niet meer dan een uiting van verbazing over iets ongehoords of ongelooflijks in een vraag of een uitroep. Vaak ook wordt de vloek gebruikt
om irritatie, frustratie of ongeduld uit te drukken. Ook met toevoegsels komt de
verbinding voor: wat moet ik er in Gods-heren naam aan doen? In hemelsnaam, om
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godswil en in godsnaam hebben precies dezelfde functie. De eedformule bij de heilige
naam van God werd zeer vaak ijdel gebruikt of verbasterd. De formule zelf schijnt een
vertaling te zijn van par le sacré Nom of par le nom de Dieu. -> hemel, Jezus, vrede.
naars —» aars, hekel.
nagel —» hangen, rollen, staart.
nakende
In het Vlaams wordt nakende zeer vaak gebruikt in de zin van 'zeer dichtbij, op het
punt van'. Misschien moeten wij echter aansluiting zoeken bij naakt 'onbedekt, geheel
zichtbaar', naar analogie van de naakte waarheid. Nakend in zware vloeken als
godsakkerdenakende, godverdegodnakendenondeju maakt de vloek scherp als het mes
van de chirurg, door expliciet van die vloek te zeggen dat hij niet 'dubbelzinnig' is.
nakijken
De verwensing laatje nakijken! mist vrijwel elk verband met de letterlijke betekenis
'controleren, onderzoeken op een ziekte of kwaal'. Zij drukt minachting uit en
ergernis en kan weergegeven worden met 'ga nou gauw, bekijk het maar, je kunt me
wat'.
naneuk —> neuk.
narigheid —>• slingerschijt.
nat —>• stikken.
Nazarene —> God.
neerbliksemen
Bliksem neer! komt voor in het verwensingsversje stik, verrek, verrot, verteer enz. De
emotionele betekenis van de verwensing duidt op woede, afkeer, minachting enz. en
kan weergegeven worden met 'ik ben je zat, hoepel op en sterf.
neerlazeren
In geval van woede en andere frustraties gebruikt men in het hedendaags Nederlands
ook de verwensing lazer neer!, die ongeveer dezelfde functie en betekenis heeft als
sterf., val dood! enz. —» barsten, kippenkoorts, krijgen, opdonderen, stikken, verrotten, verteren.
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neerstorten
In een variant op het verwensingsvers stik, verrek, verrot, verteer enz. komt de regel
voor rot een eind op en stort neer! Deze verwensing duidt op woede, haat, minachting
enz. Wij zouden die emoties kunnen parafraseren met 'god, wat heb ik een angstaanjagende hekel aan je'. —> doodvallen.
neervallen
Het werkwoord neervallen heeft vaak de pregnante betekenis 'doodvallen'. De verwensing val neer! heb ik slechts eenmaal aangetroffen, en wel als variant in het
verwensingsvers stik, verrek, verrot, verteer enz. In Warmond luidde de tweede regel
van dat vers val neer, dat doet zeer! De verwensing drukt wrevel en minachting uit.
neet
In het enquêtemateriaal vond ik een enkele keer de verwensing krijg de neten! Ze doet
dienst als uitlaatklep van woede, minachting en andere frustraties. Letterlijk luidt de
betekenis 'krijg luizen'. Een variant is krijg de pieten! De letterlijke betekenis daarvan
is 'krijg hoofdluis'.
negenoog —> loopoog.
nek
Vooral in Vlaanderen komt als verwensing dikke nek! voor. De basis ervan is krijg een
dikke nek! De emotionele betekenis duidt op minachting en kan weergegeven worden
als 'je kunt me wat'. Voor de verwensing breek je nek —> breken.
nest -> koorts.
nek —> doen.
neuk
In het militaire jargon van de jaren vijftig en zestig kwam de weinig fijnzinnige
verwensing krijg de neuk! voor, met als variant krijg de naneuk! Ook hier gaat het om
het uitdrukken van woede en andere frustratie. Met betrekking tot de etymologie blijft
het speculeren. Betekent de term oorspronkelijk 'krijg de stoot, wordt verkracht', of
heeft het niets met geslachtsgemeenschap te maken en betekent het 'krijg een stomp
of stoot'? Onder jongeren komt steeds vaker voor wie de neuk! Deze vloek is een
vertaling van het Engelse who the fuck!'Het is een synoniem van 'wie in 's hemelsnaam'.
neuken
Begin jaren tachtig kon men, volgens dr. B. van der Have, in het Feyenoordstadion
de verwensing god zal me neuken! beluisteren. Hun letterlijke betekenis hadden de
woorden van deze woordgroep reeds lang verloren. De verwensing drukt ontzetting,
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verbazing, ongeloof, verwondering e.d. uit. Steeds vaker horen wij ook ga neuken met
jezelf., een vertaling van het Engelse go (and) fuck yourself. Ook ga je moeder neuken!
en laatje neuken in je kont! worden meer mondgemeen. Beide duiden op walging en
minachting en hebben als emotionele betekenis 'rot op, ik kots van je'. —» moeder,
naaien, pijpen.
neus
De verwensing dikke neus! gaat terug op krijg een dikke neus, dat afgezwakt is tot het
gedwarsboomde en onverschillige 'je kunt mij wat'. Incidenteel komt voor mijn neus
uit, het kanaal in! 'hoepel op, krijg iets ergs zodat ik van je af ben'. (Vgl. Van Eijk 1995:
136). Een enkele maal komt in mijn materiaal ook voor krijg een natte neus! Dit is een
vrij onschuldige verwensing die toch minachting voor de opponent uitdrukt. Dezelfde
minachting zit 'm je kunt mijn neus uit! Sanders en Tempelaars (1998) kennen voor
Den Haag ook lik me neus! In het antwoordvers Wat je zegt, ben je zelf komt de
elliptische verwensing voor (val) met je neus in de koffiemelk! De emotionele betekenis
duidt op afkeer, minachting, ergernis enz. en wordt meestal weergegeven met 'donder
op'. —> elf, helft, kind, koffiemelk, krijgen, lepel, melk, tiet, touw, verf.
Nicolaas
Bij Sint-Nicolaas is een eedformule, waarbij de heilige Nicolaas tot getuige wordt
aangeroepen dat men de waarheid spreekt. Het ijdel gebruik van die eedformule
maakt haar tot vloek, die, om te voorkomen dat de heilige dat gebruik aan de spreker
zou vergelden, verbasterd en dus afgezwakt kan worden. In oudere teksten vinden wij
vooral bij sinter Claes 'bij de heilige Nicolaas van Myra'. Als variant is ook gevonden
bi sente Cleis. De kindervriend Sinterklaas in Noord-Europa, is dezelfde als de patroon
van de schippers in Oost-Europa. Het verhaal wil dat Nicolaas de bruidsschat betaalde
voor drie arme, door hun vader voor de prostitutie bestemde meisjes. Dat betalen
betekende heel concreet dat hij de bruidsschat van de meisjes in hun huis naar binnen
wierp. Het is dit feit dat leidde tot het geven van geschenken op die dag. Onder invloed
van de liturgische vigilieviering werd al op de avond van 5 december gestrooid
(Goosen 1992: 261-263). De Baere (1940:128) constateert dat met St.-Nicolaas doorgaans ook de eden bi Coels sette, bi Coels hertte en bi Coels passie in verband worden
gebracht. Coels moet, evenals Cleas en Cleys, volgens hem een verbastering zijn van
Nicolaas. De formule bi Coels sette beschouwt De Baere veeleer als synoniem met en
een verbastering van Coels hertte, met enerzijds de dialectische uitspraak (h)ette en
anderzijds prothesis van 5, een gewoon verschijnsel. Bi Coels passie toont invloed van
eedformules als bij Gods passie 'bij het lijden en sterven van Jezus'.
nier —» bier, brood.
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nieuwjaar
Vanaf de 17de eeuw komt nieuwjaar in verwensingen voor: "de galgh totje nuwe jaer
krijghen" 'moge je dan de galg als nieuwjaarsgeschenk krijgen' (Hooft). In de 19de
eeuw komt als variant voor de duivel voor uw nieuwjaar krijgen. Natuurlijk is het een
wens in woede geuit, met als betekenis 'ik wou dat je iets vreselijks overkwam, zodat
ik je niet meer hoefde te zien, rot op'. —» duivel.
nikker
Door de duivel een pseudoniem te geven, vermijdt men het noemen van zijn naam,
waardoor hij niet echt aangeroepen wordt. Daarbij komt dat het geven van spotnamen
tevens beheersing impliceert; door de duivel op deze manier te ridiculiseren kon men
ongestraft zijn duivelsangst bezweren. "Die groote necker met zijnder soorte die geve
u also quaden dach" 'moge de grote duivel met zijn soortgenoten u een slechte dag
berokkenen', staat in Een schoon Liedekens Boeck [1544]; en in het toneelstuk Crispyn
Weezenplaag [1709] stuiten wij op het fraaie citaat "De Nikker moetje de beenen
breeken, vermaledyde bedotter" 'laat de duivel je botten breken, vervloekte bedrieger'.
Nikker 'duivel' wordt in deze verwensingen op dezelfde wijze gebruikt als duivel.
Vooral in de 17de eeuw ontstaan er naast duivel allerlei andere benamingen. Nikker is
een Germaans woord dat 'boosaardige watergeest' betekende en 'gekerstend' werd en
als gevolg daarvan de betekenis 'duivel' kreeg. In de Middeleeuwen komen voor dat
jou de nekker hale en de nicker sou u halen. Overigens kwam in de 15de eeuw de variant
necker ook al voor. Nikker komt voor in Bredero's Spaenschen Brabander. Een enkele
maal wordt het woord als eed gebruikt: bij di nikker, maar meestal als uitroep. Bredero
verbasterde het woord in de Klucht van de Koe [1611] tot pots-nickel. Andere zeventiende-eeuwse en latere uitroepen met duivelsbenamingen zijn, volgens De Baere
(1940), (de) drommel, drommels, drumpel, (de) duycker, duiventer, de droes, de droelie,
droes-cop, pieken, pocken, by de bulleman. In de 18de eeuw komt als zelfverwensing ter
bevestiging van de waarheid de nicker breek my vry het ruggebeen 'laat de duivel
voorwaar mijn ruggengraat breken' voor. In de 18de eeuw komen wij in het toneelstuk
De onberaaden Minnaar [1713] van H. van Halmael de bastaardvloek bij honderd
duizend tonnen vol nikkers tegen. Ik vermoed dat de basis van deze uitroep is geweest
bij gans nikkers 'bij God en de duivels'. In plaats van gans, dat niet meer als verbastering
van God werd aangevoeld, gebruikte men een ratelend, sonoor klinkend substituut.
—> boze, derde maat, droelie, droes, droeskop, drommel, drommelskop, drumpel,
duiker, duin, duivekater, duivel, duiventer, duizend, Heintjeman, Heintje Pik, Joost,
pikken, vijand.
niks
De verwensing krijg nou niks! komt in Den Haag voor. Vgl. Bral e.a. (1998). De
letterlijke betekenis ervan is gelijk aan de parafrase 'krijg jij nu maar niets dat je in
leven houdt'. De emotionele betekenis duidt op verachting, ergernis en andere
frustraties en kan het best weergegeven worden met 'sterf. Ook in de vragende vorm
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komt de verwensing voor zou je niks krijgen! In de Volkskrant van 22 december 1997
schrijft Sanders: Heeft men allerlei ziektes naar het hoofd geslingerd gekregen, dan
gebruikt men op vileine toon de verwensing krijg jij nou maar niks, zelfs geen lucht!
De emotionele betekenis van deze verwensing is 'ik walg van je, ik veracht je'.
nobbedobbele
Alleen aangetroffen bij Mullebrouck (1984), dus Vlaams. Het is onmiskenbaar een
klankexpressieve bastaardvloek, die gevoelens van ongeloof, ontzetting enz. uitdrukt.
De donkere korte klinker /o/ en de dubbele medeklinkercombinatie Ibbl dragen in
belangrijke mate bij aan die klankweelde. Kunnen wij een basis aanwijzen die verbasterd is? Moeilijk. Misschien dat wij in nobbe- een vervorming mogen zien van nom de
en in dobbele een verkorte en misvormde vorm van verdomme. Maar ik suggereer dat
met veel aarzeling.
nobbeledomme
Alleen gevonden in Mullebrouck (1984). Deze bastaardvloek, die woede, ongeloof en
andere frustraties uitdrukt, komt alleen in Vlaanderen voor. Ik veronderstel een
vervorming van het Franse nom de (dieu) en een verkorting van verdomme.
nobis
In teksten, schrijft het wnt, vindt men nobis het meest in uitdrukkingen die een verblijf
of een plaats aanduiden, blijkbaar de hel. Zo bijvoorbeeld in het huis van Nobis in het
volgende citaat: "Op datse (= de dronkaards) souden moghen varen Na haeren doot
... int thracen landt ('naar Thracië') Daer ick (= Bacchus) se ontfanghe metter hand
('terstond'), By t'suyuer bier, ende wijn verschaelt Int huys van Nobis ... Ende
drincken daer Solpher, ende Peck Ende zijn der booser gheesten geck" 'bij het onvermengde bier en bij de wijn die verschaald is in het huis van Nobis, en daar, waar
Zwavel en Pek zijn, drinken en de dwaas van de boze geesten zijn'.
In een verwensing in Zinne-beelden, oft Adams Appel [1642] van J. van der Veen komt
gaat heen in nobis rookgat voor. De betekenis van rookgat zal ongetwijfeld 'dampende
hel' zijn. De hel met zijn eeuwig kwellend vuur (Goosen 1994: 71) en met zijn verstikkende sulferlucht was in het wereldbeeld van de middeleeuwse en contrareformatorische mens even vanzelfsprekend als in onze tijd de elektronische snelweg.
nodomme
Bastaardvloek waarvan het eerste deel een verkorte vorm is van nonde. Het tweede
deel is de verkorte vorm van verdomme. Als uitroep staat de term voor velerlei
onbeteugelde driften. -> nonde.
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nol de djol
Vlaamse bastaardvloek die ik alleen bij MuUebrouck (1984) heb aangetroffen. Ik
veronderstel een vervorming van het Franse nom de dieu. Overigens zou Nol ook als
een persoonsnaam kunnen worden opgevat, namelijk als een verkorting van Arnold
en die weer als een substituut van God, zoals o.a. bij fan ook voorkomt. Dit lijkt mij
echter te vergezocht. De vloek drukt boosheid, ergernis, verontwaardiging en vergelijkbare emoties uit. Vgl. —> Jan1, Gerrit, Joost.
noliejeheine
Eufemistische verbastering van het Jiddische attenoje. Het volgende citaat is afkomstig
uit Polletje Piekhaar [1935] van Willem van Iependaal: "Noliejeheine!! hout gappe en
nog een mannetje toe om 't kneivertje voor je weg te rije!" De vloek drukt ongeloof,
verbazing, verontrusting en verontwaardiging uit.
non
In het zuiden van het taalgebied komt de weinig extatische bastaardvloek honderd
zakken gort voor de nonnen voor. Men mag bij non natuurlijk aan 'zuster, religieuze'
denken. Toch is het aannemelijker om in gort voor de nonnen een substituut te zien
van godverdomme, waardoor de vloek iedere vlinderachtige lichtheid verliest. —» gort,
hond.
nonde
Bastaardvloek die een verbastering is van het Franse au nom de (Dieu). Op zich is het
een milde vloek, omdat de naam van God niet wordt uitgesproken. Vaak komt nonde
versterkt voor als nondenonde, maar ook combinaties met andere vloeken zijn in het
Zuiden talrijk. Ik noem vloeken en uitroepen als: nodomme, nondebleu, nondeju,
nondevin, nondenonde, nondenondepotvermiele, nondedekke, nondedekkes, nondedeure, nondedikke, nondedimmie, nondedomme, nondedore, nondedorie, nondegodver,
nondegoe, nondegrijs, nondejen, nondejenter, nondekee, nondekei, nondekeu, nondeke(u)tel, nondeknetter, nondeku, nondemejer, nondemieljaar(de), nondemieljaardeju,
nondemieleju, nondentonner, nondepatat, nondepee, nondepie, nondepiet(jes), nondepin, nondesakker, nondetwee, nondenondenondeju. Uit Merijntje Gijzen en De martelgang van Kromme hindert van A.M. de Jong tekende ik nog de volgende varianten op:
nondesalamanderdedomme, nondeverdemme, nondeverdikkoppe. De Baere (1940: 93)
geeft verder nog: nondedzja, nondedzjee, nondedzjees, nondedzjera, nondedzjerard,
nondedzjie, nondedzjiggel, nondezjoe, nondegee, nondekromme, nondesjeng, nondestrooi, nonniedeke. Al deze vloeken en uitroepen doen dienst om woede, haat, machteloosheid en andere driften onder woorden te brengen. —> godvernon(de).
nondebleu
Eufemistische verbastering van het Franse nonde en dus van au nom de Dieu. Bleu is
een verzachte verbastering van Dieu. Als uitroep gebruikt om opwinding e.d. uit te
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drukken. Beperkt tot het zuiden van het taalgebied. —» bleu, parbleu, sakker(de)bleu,
sarnibleu.
nondedekke(s), nondedikk(i)e
Bastaardvloek die bestaat uit nonde en dekke(s). Het tweede element is een verkorte
verbastering van verdekke, dat op zijn beurt weer verbasterd is uit verdomme. Voor de
gevoelens die de term als uitroep uitdrukt, zie men onder nonde.
nondede(m)me
Bastaardvloek die bestaat uit nonde en een verkorte vorm van verdemme. De emotionele waarde van deze term is die van ongeloof, verontwaardiging enz. Aangetroffen
in Lokeren. Vgl. Pieters 1995. -> dedeme.
nondedeure —» nondedor(i)e.
nondedikke
Bastaardvloek die bestaat uit nonde en dikke. Het tweede element is een verkorte
verbastering van verdikk(i)e, dat op zijn beurt weer een verbastering is van verdomme.
Voor de gevoelens die de term als uitroep uitdrukt zie men onder nonde. —» nondedekke(s).
nondedimmie, nondedomme
Bastaardvloek, bestaande uit nonde en dimme of domme. Het tweede lid is een verkorte
verbastering van verdimmie of verdomme. —> nonde.
nondedjeerlinge
Vlaamse bastaardvloek die uitsluitend is aangetroffen in MuUebrouck (1984). Ik
veronderstel een verbastering van nom de dieu. De vloek drukt woede, ergernis en
andere frustraties uit.
nondedomme —» nondedimmie.
nondedor(i)e
Bastaardvloek, bestaande uit een eerste lid nonde en een tweede dat een verkorte
verbastering is van verdorie, dat op zijn beurt een verbastering is van verdomme. Voor
de gevoelens die de term als uitroep uitdrukt, zie men onder nonde. Als variant komt
voor nondedeure. Beperkt tot het zuiden van het taalgebied. —> verdorie.
nondegodmieljaar
Bastaardvloek die bestaat uit een verkorting van het Franse nom de Dieu, van god en
van het Franse telwoord milliard. De vloek godmieljaar wordt hier versterkt om
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ongeloof, ontreddering, woede, vertwijfeling, wanhoop en vergelijkbare emoties uit
te drukken. Beperkt tot het zuiden van het taalgebied.
nondegodver
Verbastering en verkorting van nondeju en godverdomme. Deze verkortingen hebben
de vloek en uitroep van woede enz. hun hardheid nauwelijks ontnomen. Beperkt tot
het zuiden van het taalgebied. -> godver, nonde.
nondegodverfucksedju
Stapelvloek die ons de stuipen op het lijf jaagt en immense woede uitdrukt. De
oorspronkelijke Franse vloek nom de Dieu is a.h.w. opengebroken en intern versterkt
met godver en fuck. Slechts eenmaal aangetroffen en ontvangen van een zegsman uit
het Belgisch-Limburgse Lommei. Voor parallelvloeken met sacrale en profane elementen zie men o.a. godver(de)kut, godver(de)shit en godvernondezeik.
nondegoe
Bastaardvloek, bestaande uit nonde en goe. Het tweede element is mogelijk een
verbastering van God. Voor de gevoelens die de term als uitroep uitdrukt, zie men
onder nonde. Beperkt tot het zuiden van het taalgebied.
nondegrijs
Bastaardvloek, bestaande uit nonde en grijs. Het tweede element laat zich minder
gemakkelijk verklaren. Wellicht moeten wij in grijs een substituut zien voor Dieu of
God dat geen enkele gelijkenis meer vertoont met het woord waarop het taboe rustte.
Voor de gevoelens die de term als uitroep uitdrukt, zie men onder nonde. Beperkt tot
het zuiden van het taalgebied.
nondejen
Bastaardvloek die bestaat uit nonde en een nonsensicaal jen. Wellicht is dit laatste een
klankvariant van de eigennaam Jan, een substituut voor God. Als uitroep drukt het
geprikkeldheid enz. uit. De verbastering is van dien aard, dat het karakter van vloek
en uitroep minder vervaarlijk is dan bij bijvoorbeeld nondeju. Beperkt tot het zuiden
van het taalgebied.
nondejenter
Bastaardvloek, bestaande uit nonde en een vervorming van het Franse diantre 'duivel'.
Uitroep van woede en andere frustratie. Beperkt tot het zuiden van het taalgebied.
nondeju, nondejuke
Bastaardvloek (1905) afgeleid van het Franse au nom de Dieu 'in godsnaam'. Een
tweede verklaring is, dat het een verbastering is van nom de Dieu. Een derde dat wij
te maken hebben met nonde (uit Frans au nom de) en ju (ontstaan uit Frans Dieu).
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Allerlei variaties daarop zijn overgeleverd: verbasteringen, verdubbelingen en versterkingen. Ik noem deju (deju), godgodnondeju, godnondeju, gordju, ju, nondenondeju,
potverju en potverjume. Een fraaie vorm van versterking vinden wij ook in saint
mieijaar de godvernondeju, saint nondeju en saint saint nondeju. Ook ju de domme
reken ik hiertoe. Andere versterkingen zijn godgodsakkernondeju, godnondegodsakkerdnondeju, godnondeju, godsakkerdenakende, godnondeju, godsakkernondeju, godsodenondeju. Voor de gevoelens die de term als uitroep uitdrukt, zie men onder nonde.
Beperkt tot het zuiden van het taalgebied. Van deze vloek en uitroep werd ook een
bijvoeglijk naamwoord gemaakt. In ons enquêtemateriaal komen wij tegen: nondejuse
stommerik, nondejusen ezel, nondejuus kuiken. Ook komt voor loop naar de nondeju!,
met als antwoord: ik ben er net geweest, jou verwachten ze nu! Jan Naaykens (1993) kent
voor het Brabantse Beek het zelfstandig naamwoord nondejuke, met als betekenis
'vlinderstrikje'. In die betekenis komt het ook voor in Maastricht en het ZeeuwsVlaamse Koewacht. De Limburgse troubadour Wim Leentjes maakte er zelfs een liedje
op, waarvan het refrein aangepast aan het Nederlands als volgt luidt:
Nondejuke, nondejuke, nondeju,
Het is een vlinder, als men spreekt met beter luu (= lieden; pvs),
Maar voor Sjeng en Berend, Frans en tante Truu
Is en blijft het toch een gewone nondeju.
Het komt wel vaker voor dat scheldwoorden en vervloekingen tot schertsende benamingen van gebruiksvoorwerpen worden. Ik veronderstel dat het moeilijk kunnen
aanbrengen van zo'n vlinderdasje tot de nodige vloeken leidde en dientengevolge tot
een benoeming met zo'n vloek. —>• godvernondeju, godsodenondeju, lopen, potverdomme(ke).
nondekee, nondekei, nondekeu, nondeku
Bastaardvloek, bestaande uit nonde en kee, kei. Het tweede deel beschouw ik als een
substitutievloek, als een woord dat geen enkel taboe doorbreekt. Als eufemistische
uitroep staat de term voor opwinding en opgewondenheid. Beperkt tot het zuiden
van het taalgebied. —» nonde.
nondeketel, nondekeutel
Bastaardvloek, bestaande uit nonde en ke(u)tel. In het element ketel zie ik een woord
dat in de plaats is gekomen van een taboedoorbrekend woord, bijvoorbeeld van het
Franse Dieu. De vloek werd nadrukkelijk onder onze aandacht gebracht door een
zegsman in Boxtel, die hem ziet als een storend en krassend bijgeluid van onder andere
machteloosheid. Voor de gevoelens die de term als uitroep uitdrukt, zie men onder
nonde. Beperkt tot het zuiden van het taalgebied.
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nondeknetter
Bastaardvloek, bestaande uit nonde en knetter. Knetter vervangt een woord dat het
taboe doorbreekt. Voor de gevoelens die de term als uitroep uitdrukt, zie men onder
nonde. Beperkt tot het zuiden van het taalgebied.
nondekromme
Vlaamse bastaardvloek die ik uitsluitend gevonden heb bij MuUebrouck (1984). Het
betreft hier een verbastering van nom de (Dieu) en van (godver)domme. De Ikrl en de
lol geven het geheel zijn expressieve kracht. De vloek drukt ongeloof, ergernis, verbazing en vergelijkbare emoties uit. Volgens veel Vlaamse studenten gaat het hier om
een versleten vloek die rijp is voor de sloop.
nondemejer
Bastaardvloek, bestaande uit nonde en mejer. Het tweede deel kan een verbastering
zijn van milliard of is een nonsensicaal woord dat geen enkel taboe doorbreekt. Voor
de gevoelens die de term als uitroep uitdrukt, zie men onder nonde. Beperkt tot het
zuiden van het taalgebied.
nondemerdeju
Bastaardvloek waarin twee vloeken zijn samengesmolten, t.w. nondeju en merde. Het
is een zware vloek die ook vaak als uitroep gebruikt wordt en als zodanig dienstdoet
om woede, schrik, afgrijzen, verbijstering enz. uit te drukken, Beperkt tot het zuiden
van het taalgebied.
nondemiekendeju -> ju, miekende, nonde.
nondemiel, nondemieleju
Bastaardvloek die een verkorting behelst van nom de Dieu en mille de Dieu. Voor de
gevoelens die de term als uitroep uitdrukt, zie men onder nonde. Beperkt tot het
zuiden van het taalgebied.
nondemielegrijs
Bastaardvloek die een verkorting bevat van nom de Dieu en mille de Dieu. Het element
grijs laat zich minder gemakkelijk verklaren. Wellicht moeten wij er een substituut in
zien voor Dieu of God. Het zou dan een stapelvloek zijn die zeer eufemistisch is, maar
door zijn klankrijkdom voldoende ongeloof, verbazing enz. uitdrukt. Beperkt tot het
zuiden van het taalgebied.
nondemieleju —» nondemiel.
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nondemieletonner
Vlaamse bastaardvloek die ik uitsluitend bij Mullebrouck (1984) vond. De vloek is
een opeenstapeling en versmelting van verschillende andere. Poëtisch zou men
kunnen spreken van een rivier van melodieën. Ik noem nom de Dieu en mille de
tonnère. Woede, ergernis, wrevel en vergelijkbare emoties worden erdoor uitgedrukt.
nondemieljaar(de) (ju)
Bastaardvloek waarin twee vloeken zijn samengesmolten, t.w. nondeju en mieljaardeju, of nondemieljaar en mieljaardeju. Deze vloek wordt vaak versterkt door er God
eenmaal of meerdere malen voor te plaatsen, zoals'mgodgodgodnondemieljaarde. Ook
wordt de vloek en uitroep versterkt door er een element achter te plaatsen, zoals bij
nondemiljaardemilledju. Voor de gevoelens die de term als uitroep uitdrukt, zie men
onder nonde. Beperkt tot het zuiden van het taalgebied.
nondenondenondeju —> nondeju.
nondenondepotvermiele
Bastaardvloek van een donkere zangerigheid die een reduplicatie bevat en bestaat uit
twee vloeken. We herkennen nonde, en potvermiele als verbastering van potver (zie
aldaar) en miele, dat waarschijnlijk de verkorte verbastering is van het Franse milliard
de Dieu. Voor de gevoelens die de term als uitroep uitdrukt, zie men onder nonde.
Beperkt tot het zuiden van het taalgebied. —» mieljaardeju.
nondepatat, nondepetat
Bastaardvloek, bestaande uit nonde en een tweede element, dat niet meer is dan een
plaatsvervanger met klanknabootsende eigenschappen van een taboewoord. Ongetwijfeld moeten wij ook denken aan patat 'aardappel'. Voor de gevoelens die de term
als uitroep uitdrukt, zie men onder nonde. Beperkt tot het zuiden van het taalgebied.
nondepee, nondepez, nondepie(tjes)
Bastaardvloek, bestaande uit nonde- en een nonsensicaal element -pie, dat op geen
enkele wijze een taboe doorbreekt. Net als -kee gaan -pie, -pez en -pee terug op het
Franse Dieu. Overigens trof ik de variant met -z slechts eenmaal aan. Voor de gevoelens
die de term als uitroep uitdrukt, zie men onder nonde. Beperkt tot het zuiden van het
taalgebied.
nondepielekes
Bastaardvloek, bestaande uit nonde- en een fantasie-element -pielekes, dat elke huiveringwekkende blasfemische kracht mist. Ik neem aan dat ook -pielekes een substituut is van het Franse Dieu. De uitroep drukt ongenoegen, teleurstelling en andere
frustraties uit. Opgegeven door een zegsman uit Velp. —» gadverpielekes, potverpielekes.
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nondepineut
Limburgse bastaardvloek. De vloek is een misvorming van het Franse nom de (Dieu),
dat gekoppeld is aan het zelfstandig naamwoord pineut. Dat laatste kennen wij nog
uitsluitend in de verbinding de pineut zijn 'de dupe, de sigaar, het slachtoffer zijn'. De
vloek drukt woede, verbazing, ergernis en vergelijkbare emoties uit.
nondepin
Bastaardvloek, bestaande uit nonde en een fantasiewoord pin, dat geen enkele taboewaarde heeft en waarschijnlijk een verbastering is van Dieu. Voor de gevoelens die de
term als uitroep uitdrukt, zie men onder nonde. Beperkt tot het zuiden van het
taalgebied.
nondepipe
Bastaardvloek van het Franse nom de Dieu. Het element pipe is een zinloos substituut
van god. De emotionele betekenis is ongeloof, verbazing, ontsteltenis enz. Alleen
opgegeven voor Leuven.
nondesakker
Bastaardvloek die bestaat uit nonde en een verbastering van sacrament. Voor de
gevoelens die de term als uitroep uitdrukt, zie men onder nonde. Beperkt tot het
zuiden van het taalgebied. —> sakker.
nondesalamanderdedomme
Bastaardvloek die uit verscheidene verminkingen bestaat en uit één substitutievloek.
Tot die laatste categorie moet salamander gerekend worden, dat waarschijnlijk in de
plaats gekomen is van sacrament. Voorts herkennen wij nonde- en dedomme, dat een
contaminatie kan zijn van deju en verdomme of een verkorting van mieljaardegodverdomme. De vorm zelf vonden wij bij A.M. de Jong. Voor de gevoelens die de term als
uitroep uitdrukt, zie men onder nonde. In weerwil van het substitutie-element blijft
de vloek door zijn stapelvormen en lengte een vette pastiche van frustratie. Beperkt
tot het zuiden van het taalgebied.
nondestomme
Bastaardvloek die bestaat uit een vervorming van nom de Dieu en verdomme. Voor de
gevoelens die de term uitdrukt zie men onder nonde. Beperkt tot het zuiden van het
taalgebied.
nondestonk
Vlaamse bastaardvloek die uitsluitend bij MuUebrouck (1984) werd aangetroffen. De
vloek is een verbastering van nom de (Dieu) en een klankexpressief element dat
mogelijk in verband gebracht kan worden met het werkwoord stinken. Ik vermoed
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dat het laatste alleen om zijn klankexpressiviteit is gekozen. De term drukt vooral
ongeloof, verbazing en vergelijkbare frustraties uit.
nondetomaat
Vlaamse bastaardvloek die uitsluitend is aangetroffen in Mullebrouck (1984). Het gaat
om een verbastering van het Franse nom de Dieu, dat gecombineerd is met een
eufemistisch element tomaat. De vloek drukt vooral verbazing, ongeloof en vergelijkbare emoties uit.
nondetonner
Bastaardvloek bestaande uit nonde en een tweede deel, dat teruggaat op het Franse du
tonnerre 'donders'. Voor de gevoelens die de term als uitroep uitdrukt, zie men onder
nonde. Beperkt tot het zuiden van het taalgebied. —» donder.
nondetwee
Bastaardvloek die bestaat uit het element nonde en het taboevrije telwoord twee. Voor
de gevoelens die de term als uitroep uitdrukt, zie men onder nonde. Beperkt tot het
zuiden van het taalgebied. —» vijf.
nondeverdemme, nondeverdimme
Bastaardvloek, afgeleid van nonde en verdemme/verdimme, dat een verzachte en
ontronde vorm is van verdomme. De vorm is afkomstig uit Merijntje Gijzen en De
martelgang van Kromme Lindert, beide van A.M. de Jong. Voor de gevoelens die de
term als uitroep uitdrukt, zie men onder nonde. Beperkt tot het zuiden van het
taalgebied.
nondeverdikkoppe
Bastaardvloek, afgeleid van nonde en verdomme. Verdikkoppe mogen wij beschouwen
als een substituutvloek. Deze vorm heb ik uitsluitend aangetroffen bij A.M. de Jong.
Voor de gevoelens die de term als uitroep uitdrukt, zie men onder nonde. Beperkt tot
het zuiden van het taalgebied.
nondevin
Bastaardvloek die bestaat uit nonde en vin. Het tweede element is een vergaande
verbastering van dieu of een nonsensicaal woord zonder enige taboewaarde. Voor de
gevoelens die de term als uitroep uitdrukt, zie men onder nonde. Beperkt tot het
zuiden van het taalgebied.
nondevingtm ieljaardedju
In de omgeving van Maastricht komt deze vloek voor. Het betreft een verbastering
van het Franse nom de vingt milliard de nom de Dieu! De term, die veel gelijkenis
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vertoont met een ritmisch spervuur, drukt redeloze woede, ongeloof, verbijstering en
vergelijkbare emoties uit.
non forts —» forts.
noorden
In een zeventiende-eeuwse klucht werd als krachtwoord gebruikt gans noorden en
suyen. Het is oorspronkelijk een bastaardvloek, later een uitroep met als enige functie
het tot uitdrukking brengen van zekere gevoelens. Men zwoer niet alleen bij het
sacrale. Alles wat tot de schepping behoorde, kon gebruikt worden om zijn woorden
kracht bij te zetten. Dus ook de streken van het kompas.
nuldeku
Vlaamse bastaardvloek die alleen bij Mullebrouck (1984) is aangetroffen. Ik veronderstel een vervorming van het Franse nom de Dieu. Deze poezelige eufemisering
drukt milde ergernis en vergelijkbare frustraties uit.
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o
Deze letter wordt vooral gebruikt als versterking, verbonden met andere uitroepen of
als zodanig gebezigde uitdrukkingen. Voorbeelden zijn o God!; o godskes; o gottegod;
o grote god, o gut!; o heer; o here beware; o hemel!; o Jezus!; ojee!; o jeere; o jeminie!;
ojakkes!; o lieve god (in de hemel); o mijn god; o moeder Maria. O staat ook vaak in de
plaats van God of gans. Zo bij o bloedt, o Doot, o lyden. In Bredero's Moortje [1617]
komt voor o mijn (2657 en 3115). Men veronderstelt dat hier een woord weggelaten is
waarop een taboe rust, bijvoorbeeld God of hemel. Zie ook WNT IX: 714.
och
Wordt vaak gebruikt als versterking met andere uitroepen. Ik noem een paar voorbeelden: och God, och God och God; och gottekes; och gottenhere; och gut; och heer; och
here mijn tijd; och heeren.
oddeleheine, oddenommele —» attenoje.
Oedenrode —> potverdekke.
oe mij(e) —» god amy.
oeiemina, oeiemine
Bastaardvloek en uitroep van verbazing, schrik, ontsteltenis enz. In oeie zie ik een
verbastering van goed. De uitroep correspondeert met verbindingen als goeie genade
e.d. In -mina en -mine zie ik een oude(re) vorm van het bezittelijk voornaamwoord
mijn, dat in deze vloek dienstdoet als achtergeplaatste bijvoeglijke bepaling. -> Maria,
genade.
offerande
In het Vroegmiddelnederlands zweert men ook bi der offranden die op het altaar ligt.
Zo althans blijkt dat uit het Luikse Diatessaron [1291-1300], maar ook uit Maerlants
Rijmbijbel van 1285. Onder het hoedje van het ijdel gebruik van de eedformule zit de
vloek gevangen.
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o (h) jee
Deze bastaardvloek van Jezus komt ook als eerste element voor in de substitutievloek
en uitroep o jee-keizersnee! Volgens Hoppenbrouwers (1991: 45) is dit onder de jeugd
een milde uitroep om uit te drukken dat men ergens op afknapt, van baalt e.d. Hij
merkt voorts op dat een dergelijke combinatie ook een zekere mate van meligheid in
zich bergt. —» jee.
o (h)jeetje —> Jee.
okkerdekromme
Deze Vlaamse bastaardvloek, die alleen bij Mullebrouck (1984) is aangetroffen, zou
een verbastering kunnen zijn van sakkerdomme, dat op zijn beurt weer een verbastering is van sacré nom de dieu en van verdomme. De eufemisering okkerdekromme drukt
verbazing, ongeloof en vergelijkbare emoties uit.
oksel —> testikels.
om
Wordt gebruikt in uitroepen van aandrang of nadruk als om godswil; om '5 hemels wil.
De oorspronkelijke betekenis van deze uitroepen was 'ter liefde voor God, om God
welgevallig te zijn'. De verbinding om de liefde Gods wordt gebruikt in Vlaanderen en
is een leenvertaling van het Franse pour l'amour de Dieu. —» wil.
oma
De verwensing ga je oma vervelen! heeft als afgezwakte betekenis 'ik ben je zat, ga weg'.
De emoties die de verwensing uitdrukt, wijzen op ergernis, minachting en vergelijkbare frustraties.
omavest —» oprotten.
ombruien
Een van de betekenissen van dit woord is 'plotseling omvallen, met geweld omvergooien'. In die betekenis komt de gebiedende wijs voor in de verwensing brui om! In
het hedendaags Nederlands komt ombruien niet meer voor. —» bruien.
Om Godswil —> wil.
omhoog —> vallen, vliegen.
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omvallen
In het hedendaags Nederlands komt de verwensing ach, val om! voor. Eenmaal
noteerde ik val om in je graf. Beide verwensingen worden gebruikt om emoties als
boosheid, minachting en andere irritatie uit te drukken.
onde
In het Middelnederlands bestaat reeds de eedformule bij Gods onde of bi Gods
jonste/jonde 'bij de genade of bij de liefde van God'. Hoewel dit in onze oren tamelijk
tam en lam klinkt, kan men zich voorstellen dat ijdel gebruik van zo'n formule tot
een vloek en uitroep kan leiden. —> genade, wond.
onderkeurs
Als men om zijn woorden kracht bij te zetten de uitdrukking gebruikte bij iemands
onderkeurs 'bij iemands geregen onderlijfje', dan was dat een tot uitroep geworden
krachtterm. De christelijke moraal legde sterk het accent op kuisheid en reinheid.
Zweren bij iets intiems als onderkeurs of onderziel kon ingeval men de waarheid niet
sprak tot blasfemie en uitroep worden.
onderziel
By myn vrijsters ondersiel 'bij het geregen onderlijfje van mijn lief. Net als met
onderkeurs poogde men met deze krachtterm zijn woorden kracht bij te zetten. De
christelijke moraal legde sterk het accent op kuisheid en reinheid. Zweren bij iets
intiems als onderkeurs of onderziel kon ingeval men de waarheid niet sprak tot
blasfemie en uitroep worden.
ontploffen, ontploffing
De verwensing dat-ie ontploft! geeft uitdrukking aan een wens of verlangen van de
spreker. De gebiedende wijs van dit werkwoord wordt in elk geval in Waarloos in de
provincie Antwerpen gebruikt ter vorming van een verwensing. Vergelijk in dit
verband stikken, verrekken, verrotten, verteren enz. Een zegsman uit Kalmthout kent
de verwensing ontplof. Over de emotionele betekenis bestaat geen enkele onzekerheid.
Het is zoveel als 'ik walg van je, rot op'. Mullebrouck (1984) kent voor Vlaanderen
ontplof in een meelzak! Dat is een versterking van ontplof. Daarnaast kent hij ook nog
voor Vlaanderen de wel heel plastische en angstaanjagende verwensing ontploft! de
duivels van de hel zullen het vet van uw darmen schrapen! Volgens de gegevens uit een
enquête van 1999 is deze laatste verwensing (nog) slechts bekend aan 7 van de 111
Vlaamse zegslieden. Sanders en Tempelaars (1998) geven als enigen krijg een ontploffing achter je hart! Al deze verwensingen drukken woede, wrevel, ergernis, vertwijfeling enz. uit. Aan de eigenlijke betekenis denkt men niet meer.
ontvangen —» heer.
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oog
In de 16de en 17de eeuw kon men zweren bij alle lichaamsdelen van God, zo ook bij
gans ogen, dat een verbastering is van bij Gods ogen. Ook och ogen komt voor. Bij Jan
van Styevoort lezen wij: "Hy swoer bij doghen, dermen, ribben en storten." Het ijdel
gebruik van de formule maakte haar tot vloek en uitroep. Ook komen voor bij doghen,
bij de ogen en bij ogen. In het hedendaags Nederlands komt incidenteel ook voor krijg
wat aan je oog! De eigenlijke betekenis is in die verwensing vervaagd tot een emotionele, die afkeer, weerzin, ergernis e.d. uitdrukt en weergegeven kan worden met 'ik
heb een hekel aan je, lazer nu maar op'. —» jicht, loopoog, maanoog, negenoog, wat.
oor
Mullebrouck (1984) kent voor Vlaanderen de volgende rijmende verwensing: kus mijn
oor, loop naar de foor; kus mijn gat, loop naar de stad; kus mijn ende, loop naar Oostende!
Het zelfstandig naamwoord foor betekent 'kermis, jaarmarkt, markt'. En met ende
wordt 'achterwerk' bedoeld. De verwensing drukt minachting uit en kan weergegeven
worden met 'rot op'. —> loopoor, mierennest, rotten.
oord -» oortjes.
oortjes
In de 17de eeuw, in Bredero's Moortje, komen wij gants oortjes tegen. Dit is wellicht
een verbasterde vloek van Gods woorden. Een andere verklaring berust op de veronderstelling dat gants oortjes een verkorte vorm is van gants duizend oortjes. Het
verkleinwoord moet men dan in verband brengen met oord 'vierde deel van een
stuiver, ongeveer iV4 cent of 2 duiten'. Voor de relatie munten en bastaardvloeken —>
stuiver.
opblazen
De verwensing blaas(t) hem op! is een elliptische vorm van de schertsend bedoelde
uitdrukking ze kunnen mijn zak opblazen (hetpijpje hangt erbij) 'ze kunnen mij de rug
op, ze kunnen doodvallen'. Volgens Mullebrouck (1984) komt in Vlaanderen de
variant voor ge kunt mijn zak opblazen, de pomp hangt erbij! Het lijdt geen twijfel dat
een dergelijke verwensing de barrière van het taboe doorbreekt. De verwensing wordt
gebruikt in geval van verontwaardiging, boosheid, woede. De verwenser wil zichzelf
of een aangesprokene zijn wil opleggen. Vandaar de gebiedende wijs. —» zak.
opdonderen
De gebiedende wijs van dit werkwoord vinden wij vaak in de vulgaire verwensing
donder op! Voor het hedendaagse taalgevoel lijkt ze minder kwetsend dan het gelijkbetekenende duvel op, flikker op, lazer op, sodemieter op! Vaak komt donder op! voor
in de ritmische opsommende verwensing verrek, verrot, verteer, donder op en lazer
neer! De verwensing wordt gebruikt in geval van verontwaardiging, boosheid, woede.
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De verwenser wil een aangesprokene zijn wil opleggen, vandaar de gebiedende wijs.
Een scholier uit Leiden zegt te gebruiken donder op met bliksem in je strot! De
emotionele betekenis duidt op minachting. In Voorhout blijkt men met binnenrijm
te verwensen: donder op en teer maar neer! —> barsten, kippenkoorts, krijgen, neerlazeren, stikken, verrotten, verteren.
opdonderstralen —> donderstralen.
opduvelen
De woordenboeken tekenen bij dit woord aan dat het tot de platte taal behoort. Het
betekent 'weggaan, opkrassen, opdonderen'. De verwensing duvel op! betekent hetzelfde als donder op, lazer op, sodemieter op, kanker op!, waarbij de ernstigste verwensing kanker op! is, omdat die nog ongewoon is en minder tot cliché geworden. Duvel
op wordt gebruikt in geval van verontwaardiging, boosheid, woede. De verwenser wil
een aangesprokene zijn wil opleggen. Vandaar de gebiedende wijs.
opeten
Mullebrouck (1984) geeft voor Vlaanderen de verwensing laat u opeten door de duivel,
hij zal slunsen/vodden schijten! Sluns is een gewestelijke variant van slons, dat o.a. in
Zuid-Nederland 'lor, vod' betekent. De verwensing geeft aan dat men iemand zo
veracht dat men hem als het ware dood wenst. Zij kan weergegeven worden door
'sodemieter op en kom nooit meer terug'.
opflikkeren
De hedendaagse betekenis is 'maken dat je wegkomt'. De verwensing flikker op!
behoort in geen enkel opzicht tot het neutrale stijlregister. De ruwheid ervan draagt
bij aan de gradatie van de verwensing. Flikker op! hoort thuis in de reeks donder op!,
duvel op!, lazer op!, sodemieter op! enz. De verwensing wordt gebruikt in geval van
verontwaardiging, boosheid, woede. Eén respondent geeft ook nog flikker op nar,
anders duw ik een gup in je strot! Flikker op en donder neer komt voor in het
verwensingsversje Stik, verrek, verrot, verteer enz. voor als variant op de regel donder
op en bliksem neer. O.a. in Den Bosch. —» barsten, touw.
opflikkerstralen
Dit onbepaalde werkwoord betekent letterlijk 'zich gedragen als een flikkerende
straal'. Die betekenis is afgezwakt tot 'donder op'. De emotionele betekenis duidt op
verbittering, ergernis, haat, verachting en vergelijkbare emoties.
opfukken
Dit werkwoord, afgeleid van het Engelse fuck, heeft zich aangepast aan het Nederlandse morfologische systeem en aan onze spelling. Het komt bij ons voor als verwensing
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in de vorm fuk op! en heeft dan de betekenis 'lazer op, ik moet je niet meer' De
emotionele betekenis duidt op woede, minachting en vergelijkbare emoties.
ophangen
In de betekenis 'zichzelf van het leven beroven door middel van de strop' kent het
wnt de verwensing hang je op! Volgens Mullebrouck (1984) komt in Vlaanderen voor
pakt een strop en hangt u op! De verwensing wordt gebruikt in geval van verontwaardiging, boosheid, woede. De verwenser wil een aangesprokene zijn wil opleggen.
Vandaar de gebiedende wijs. In het hedendaags Nederlands komt nog voor ik laat mij
ophangen als het niet waar is. De betekenis spreekt voor zich. Ik laat mij ophangen en
ik laat mij hangen als... zijn beide oorspronkelijk zelfverwensingen. De zelfVerwensing
dient ter bevestiging van de waarheid. Meineed en ijdel gebruik maken haar tot vloek
en uitroep van verontwaardiging. In het Waasland kent men neem een strop en hang
u op!, met de betekenis 'maak dat je wegkomt'. Vgl. De Cock (1908: nr. 222). Andere
zelfverwensingen die tot vloeken van verontwaardiging geworden zijn, zijn ik laat mij
ophangen als ik lieg of als ik er iets van versta. Beide komen in het Land van Aalst voor.
Daarnaast ook nog ik laat mij liever ophangen (dan zoiets te doen of toe te staan) en ik
ware weerd opgehangen! Het goddelijk of wereldlijk gezag werd aangeroepen op
staande voet te straffen als men de waarheid niet sprak.
ophoepelen
Net als opdonderen, opduvelen, opflikkeren, oplazeren, opsodemieteren enz. wordt
ophoepelen in imperatieve verwensingen gebruikt met de betekenis 'pakje biezen, kras
op, ga weg'. Het stijlregister van ophoepelen is neutraler dan dat van de andere
genoemde werkwoorden. Ook komt de verwensing voor je kunt ophoepelen! De
letterlijke betekenis is 'ga zo snel mogelijk hiervandaan op de manier van een hoepel'.
Vgl. Huizinga (1997: nr. 7472). De verwensing wordt gebruikt in geval van verontwaardiging, boosheid, woede.
ophoeren
Met 'hoererij bedrijven' heeft de verwensing hoer op! niets meer te maken. De
betekenis ervan is afgezwakt tot 'donder op' en wordt gebruikt in geval van boosheid,
ergernis, wrevel en andere frustraties.
opkankeren, opkankerstralen
De letterlijke betekenis 'opgevreten worden door kanker' en 'zich gedragen als kanker'
is afgezwakt tot 'donder op' in de verwensingen kanker op! en kankerstraal op! Beide
duiden op verbittering, haat, wrevel en vergelijkbare emoties. —> kanker, oprukken.
opkleren
In Rotterdam bestaat de verwensing kleertop! 'hoepel op'. Vgl. Jan Oudenaarden, Wat
zeggie [1985]. Het gaat hier om een samenstelling die bestaat uit het voorvoegsel op en
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een vervorming van cholera, dat tot kolere en klere werd verbasterd. De emotionele
betekenis die door deze vloek wordt uitgedrukt, wijst op woede, machteloosheid en
andere irritatie.
opkloten
De verwensing kloot op! betekent 'ik kots van je, donder op'. Zij wordt gebruikt om
verachting, ergernis en andere vergelijkbare emoties uit te drukken.
opkramen
De letterlijke betekenis van dit werkwoord is 'zijn biezen pakken, zich uit de voeten
maken'. Die betekenis is nauwelijks afgezwakt in de verwensing kraam op!, die
gebruikt wordt in geval van woede, ergernis en vergelijkbare emoties.
opkrassen
De verwensing kras op! betekent 'maak dat je wegkomt' of'sterf. Zij wordt gebruikt
in geval van ergernis, wrevel en vergelijkbare emoties.
opkutten
De verwensing kut op! betekent 'lazer op' en wordt gebruikt in geval van ergernis,
woede, teleurstelling en vergelijkbare emoties. De letterlijke betekenis van opkutten
'zeiken, kloten' is totaal afgezwakt.
oplazeren
Het gebruik van het werkwoord oplazeren 'weggaan' is beperkt tot informele situaties.
Net als opdonderen, opflikkeren en opsodemieteren is het woord gemarkeerd met het
label 'vulgair' in de woordenboeken. 'Plat' wordt het ook wel genoemd. Het is hoe
dan ook een woord waarmee men kan choqueren en zich emotioneel kan ontladen.
Als verwensing is het frequent in het hedendaags Nederlands. Het is blijkens de
naslagwerken eerst in deze eeuw productief geworden. Lazer op! is de meest voorkomende verschijningsvorm. De verwensing wordt gebruikt in geval van verontwaardiging, boosheid, woede. De verwenser wil zichzelf of een aangesprokene zijn wil
opleggen. Vandaar de gebiedende wijs.
oplazerstralen
De verwensing lazerstraal op! is een versterking van lazer op! —> oplazeren.
oplullen
De verwensing lul op! drukt minachting en haat uit en betekent 'donder op'. Zij is
vooral populair geworden door oud-Ajacied Frank de Boer, die haar gebruikte in een
uitzending van het nos-journaal waarin bericht werd over de beursgang van voetbalclub Ajax.

499

OPMIETEREN | OPROTTEN

opmieteren
De verwensing laat hem opmieteren! betekent 'laat hij maken dat hij wegkomt' en
drukt woede, verontwaardiging enz. over iemands gedrag of handelwijze uit. Ook
mieter op! komt voor. —> opflikkeren, oprotten, opsodemieteren.
opneuken
Volgens Bral e.a. (1998) hoort men in Den Haag de verwensing krijg een paar (lepe)
opneukers! Een opneuker is een 'klap, slag, opstopper', maar ook 'klein persoon'. Met
die letterlijke betekenissen heeft de verwensing niets meer te maken. De emotionele
betekenis ervan duidt op woede, wrevel, haat, ergernis en vergelijkbare emoties en
kan weergegeven worden met 'lazer op'. —> stoot.
opoe —» oprotten.
oppakken
De duivels mogen mij oppakken als het niet waar is! Iemand die dit zegt, is bereid groot
onheil te ondergaan als hij de waarheid niet spreekt. Bedoeld wordt natuurlijk
'oppakken om naar de hel te voeren'. Een oorspronkelijke zelfverwensing, die door
meineed en ander oneigenlijk gebruik tot vloek en uitroep van verontwaardiging is
geworden.
oppleuren
De verwensing pleur (t) op! of oppleuren! drukt woede, verontwaardiging over gedrag
of handelwijze uit en betekent 'ik wil niets meer met je te maken hebben, maak dat je
wegkomt'. Zij is beperkt tot het westen van Nederland. De verwenser wil een aangesprokene zijn wil opleggen, vandaar de gebiedende wijs. In het hedendaags materiaal
vond ik: als je nou niet oppleurt, dan...; pleur nou eens op, klootzak; pleur op, vuile
aidslijder; pleurt op! —» pleuren.
oprotten
De verwensing rot op! betekent 'ik wil niets meer met je te maken hebben, maak dat
je wegkomt'. Zij wordt gebruikt in geval van verontwaardiging, boosheid, woede enz.
Het is een misverstand dat de verwensing rot op naarje eiland! een uitgesproken Leidse
verwensing is. Zij is net zo Rotterdams als Leids, als wij tenminste Jan Oudenaarden,
Watzeggie [1985] mogen geloven. Leids wordt de verwensing eerst door de toevoeging
van je. Dus je, rot op naar je eiland 'hoepel op, verdwijn zo ver mogelijk uit mijn ogen'.
Een negentienjarige scholier uit het Gelderse Groessen stuurde het volgende verwensingsversje in: rot op en ga kapot,// vieze ouwe geile pot,// krijg toch de varkenspest,// in
je ouwe omavest,// kutje pik andijvie,// blijf van mijn lijvie. Eenmaal noteerde ik rot de
pot op! En bij Sanders en Tempelaars (1998) vond ik nog rot op naarje oude moer/opoe!
en oprotten met je dikke vetkwabben! —> opflikkeren, opkankeren, opkleren, opmieteren, opsodemieteren, opteren, optiefen, opvliegen, opzeiken.
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opsalamanderen
In Merijntje Gijzens jeugd en jonge jaren komt de verwensing voor salamander op!
Metaforisch wordt salamander als scheldnaam gebruikt. Die betekenis is alleen van
belang omdat zij de negatieve lading van het werkwoord bepaalt, op dezelfde wijze
als sodemieter dat bij sodemieteren doet. Opsalamanderen drukt negatieve gevoelens
jegens iemand uit, zoals haat, onverschilligheid, minachting, afkeer, weerzin enz. Wij
zouden die weer kunnen geven met 'ga alsjeblieft weg', maar ook met 'rot op'.
opsodeflikkeren
De verwensing sodeflikker op! duidt op minachting en vergelijkbare emoties en kan
weergegeven worden met 'donder op'.
opsodelazeren
De verwensing sodelazer op! of opsodelazeren! betekent 'maak dat je wegkomt, rot op'.
Zij wordt gebruikt in geval van verontwaardiging, boosheid, woede. De verwenser wil
zichzelf of een aangesprokene zijn wil opleggen, vandaar de gebiedende wijs.
opsodemieteren
De verwensing sodemieter op! of opsodemieteren! betekent 'maak dat je wegkomt'. Zij
wordt gebruikt in geval van verontwaardiging, boosheid, woede. De verwenser wil
een aangesprokene zijn wil opleggen, vandaar de gebiedende wijs.
opteren
De verwensing teer(t) op! betekent 'maak dat je wegkomt'. Zij is beperkt tot de
Randstad en wordt gebruikt in geval van verontwaardiging, boosheid, woede. De
verwenser wil een aangesprokene zijn wil opleggen, vandaar de gebiedende wijs.
optiefen
Het is de ziekte tyfus waarvan een werkwoord gemaakt werd. De gebeeldhouwde
verwensing tief(t) op! betekent 'maak dat je wegkomt'. Zij is beperkt tot de Randstad
en wordt gebruikt in geval van verontwaardiging, boosheid, woede. De verwenser wil
een aangesprokene zijn wil opleggen, vandaar de gebiedende wijs.
opvliegen
De verwensing vlieg op! betekent 'maak dat je wegkomt'. Zij wordt gebruikt in geval
van verontwaardiging, boosheid, woede en andere frustraties.
opvliegers
Vrouwen in de menopauze kunnen een plotselinge aanval van warmte krijgen. Dat
is de letterlijke betekenis van de verwensing krijg opvliegers! De emotionele is echter
'ik ben woedend op je, ik walg van je en wil niets meer met je te maken hebben'.

501

OPZEIKEN j OVERMAAS

opzeiken
De verwensing zeik een eind op! met de emotionele betekenis 'ik kots van je, rot op'
geeft, waar het de letterlijke betekenis betreft, niet de richting aan waarin men moet
ophoepelen, in tegenstelling tot zoveel andere verwensingen van het type loop naar
de Fransen, de paters, Sint Truyen, Sint Stuyfzand enz.
opzieken
De hedendaagse verwensing ziek op! drukt woede, boosheid, verontwaardiging enz.
uit. De betekenis is afgezwakt tot 'laat me met rust, verdwijn uit mijn ogen'.
opzouten
De letterlijke betekenis van opzouten is 'in het zout leggen om iets voor bederf te
bewaren'. Die betekenis is veranderd in 'sterven'. De hedendaagse verwensing opzouten! of gewoon zout op! betekent 'ik kots van je, rot op, donder op' enz. De emotionele
betekenis duidt op ergernis, wrevel, korzeligheid en vergelijkbare emoties.
orgel
MuUebrouck (1984) noemt voor Vlaanderen de verwensing kus mijn orgel, dan heb je
muziek voor niets! Net als harp, luit, vedel en viool wordt orgel metaforisch gebruikt
voor 'geslachtsorgaan'. In de Schijnheilige praktijken (vertaling 1970), een verzameling
erotische verhalen uit de 16de eeuw van P. Aretino, komt het volgende citaat voor:
"Hij legde zijn hand aan mijn harp (...) (En ik) liet hem tenslotte het orgel aanraken."
Die metaforische betekenis is in de verwensing afgezwakt tot een emotionele die
minachting, ergernis en vergelijkbare emoties aanduidt en weergegeven kan worden
met 'bekijk het maar, ik kots van je'. —> kussen.
Oostende -» oor.
ottelenojeheine —> attenoje.
outaar
Het oudste citaat van bi den outare zweren 'bij het altaar zweren' dateert uit 1291-1300
en is afkomstig uit het Luikse Diatessaron. Het oudste met sueren vp den outaer komt
uit de West-Vlaamse Rijmbijbel [1285] van Jacob van Maerlant. De eedformule komt
onder druk te staan en wordt tot vloek als men haar te vaak en buitenissig gebruikt.
Thans niet meer gebruikelijk.
ouwewijvenreetzweetzuur
Slechts eenmaal komt de verwensing krijg het ouwewijvenreetzweetzuur! voor. Wij
noteerden haar in het Noord-Brabantse Asten. Natuurlijk is hier sprake van een
megaversterking van krijg het zuur!
Overmaas —> hazewindhonden-, pestpokken, veepest.
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paal(tje) —» rolling, slingerschijt.
paard
In de 16de en 17de eeuw treffen wij de krachtformule by gans paert, peert, peirt en by
gans jack paert aan. Alle betekenen 'bij het paard van God'. Waarschijnlijk wordt met
paard de ezel bedoeld.
paardenhik —> hik.
paardenvijg
Bij gans paardenvijgen^ 'bij de paardenvijgen van het paard van God' is een substitutievloek voor 'de vijf wonden van Jezus aan het kruis'. Als verbastering vinden wij
alleen in een zeventiende-eeuwse klucht gans paerde-vijghen. —> vijf.
paashaas —> vaken.
paddenscheet, paddenschijt
Onder scholieren schijnt de verwensing krijg de paddenschijt! zeer gebruikelijk. In het
WNT, deel xii, 1, kolom 130, komt paddenscheet voor als 'naam voor een of ander klein
gezwel (gerstekorrel) op het oog, strontje'. De naam is, nog steeds volgens dezelfde
bron, ontleend aan het volksgeloof dat het vocht dat de pad uitschiet, schadelijk is
voor de ogen. Een variant van dit paddenscheetis pad(de)nschijter dat in o.a. Overijssel
en de Meierij voorkomt. De verwensing drukt verzwegen onbehagen, minachting,
ergernis en walging uit. Aan de eigenlijke betekenis denkt men niet meer, zij wil zoveel
zeggen als 'laat mij met rust en ga weg'.
pademme, padimme, padotnme
Bastaardvloeken die een verbastering zijn van goddomme. De vloeken, die vooral in
Kempenland voorkomen, drukken verontwaardiging, boosheid, ongeduld, verbazing
enz. uit.
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padikke
Bastaardvloek die een verbastering is van god(ver)dikke. De vloek drukt verontwaardiging, boosheid, ongeduld, verbazing enz. uit. Vooral in Kempenland.
padorrie
Bastaardvloek die een verbastering is van god(ver)dorie. De vloek drukt verontwaardiging, boosheid, ongeduld, verbazing enz. uit. Vooral in Kempenland.
pakken —>• ophangen.
pampelmoes —» pompelmoes.
Pampus
Pampus, de zandplaat in het IJ bij Amsterdam, zal waarschijnlijk niet bedoeld zijn in
de gewestelijk voorkomende verwensing loop naar de Pampus! Het wnt veronderstelt
dat Pampus een vervorming is naar analogie van loop naar de pomp! Als wij onze vijand
verwensen dan doen wij dat letterlijk naar bestaande plaatsen die wij kennen, of naar
onbestaande, zoals bijvoorbeeld in loop naar Verweggistan! Aan de eigenlijke betekenis
van de verwensing denkt men niet meer, zij betekent nu vooral 'je ergert mij, maak
dat je ver wegkomt'.
pan —» galg.
pannenkoeken
Vloekwoord waarin geen enkele blasfemische verbastering is te onderkennen. Waarschijnlijk is het een substituut voor godverdomme. Het is een uitroep die door de
sonoriteit van het woord enige opluchting veroorzaakt in geval van irritatie en
frustratie. Overigens is het alleen in een Hasseltse tekst aangetroffen. —>• uitknijpen.
papperlapap, papperlepap, pappeldepap
Als grappig bedoelde bastaardvloeken waarin het verbasterde sapper verder verminkt
wordt. Het tweede element is niet meer dan een klanksubstitutie. Van Dale13 geeft als
betekenis van papperlapap 'onzin, gezanik', maar suggereert geen etymologie. De
uitroep wordt vaak niet eens meer herkend als oorspronkelijke vloek. Als uitroep doet
het woord dienst om verbazing, frustratie enz. uit te drukken. —» sapperdeflap.
paradijs —» God.
parbleu
Dit Franse woord is een verbastering van de eedformule (de) par Dieu 'bij God'. Deze
tot uitroep geworden 'adellijke' vloek komt vanouds bij ons voor en drukt ongeloof,
verbazing enz. uit. De vloek maakt veel opgang in formele taal en wordt bijvoorbeeld
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veelvuldig gebruikt door de markies de Cantecleer in de Bommelstrips van Marten
Toonder. De oudste bewijsplaats dateert van 1824. —» bleu, sakker(de)bleu, sarnibleu.
pardie, pardiek
Verbastering van het Franse pardi, pardieu 'bij God'. Nevenvormen van pardie zijn
pardiek, pardjen, pardu, pardjie(k), pardjiens, pargeert en pargiert. Enige van deze
Franse vloeken werden reeds in de 17de eeuw in onze toneelspelen opgenomen en bij
voorkeur in de mond gelegd van Frans pratende personen, schrijft De Baere (1940:
79). Tot in de 19de eeuw is pardie gebruikt, vooral in het zuiden van ons taalgebied,
o.a. door Conscience. Oorspronkelijk was het de aanroeping van Gods naam, vooral
ter bekrachtiging van de waarheid van wat men zegt. Indien ijdel gebruikt, werd het
woord een vloek. Later is het gaan fungeren als uitroep en tussenwerpsel. —> pardoes.
pardjabbel
Bastaardvloek die een verbastering is van het Franse par Dieu. De vloek drukt
verontwaardiging, boosheid, ongeduld, verbazing enz. uit. Vooral in Kempenland.
pardjen —> pardie.
pardjie(k) —» pardie.
pardjiens —» pardie.
pardoes
Pardoes is niet alleen een klanknabootsing van een doffe, plotselinge slag of smak. Het
woord wordt ook gebruikt als vloek en uitroep en verraadt volgens sommigen zijn
Spaanse herkomst por Dios. Het betekent dan zoiets als 'waarachtig, waar'. "Pardoes,
jij durft wat wagen", schrijft J.J.A. Goeverneur in zijn Gezamenlijke Gedichten en
Rijmen [1874]. Men veronderstelt dat pardoes hier gebruikt is als bastaardvloek met
de betekenis 'drommels, verdomd', in plaats van het erop gelijkende pardie.
pargeert, pargiert
In Bredero's Spaenschen Brabander lezen wij in de verzen 583-585: "Wat Karackters
zijn dit, de Duyvel mocht dat lesen,// Een kruijsje, een krulletje, een streepje, par
giert,// Dits Nickers-gheleertheyt door Heyntjeman versiert." In hertaling luidt dat:
'Wat voor letters zijn dit. De duivel zou dit kunnen lezen. Een kruisje, een krulletje,
een streepje. Bij God, dit is duivelswijsheid die door Heintje Pik (de duivel) is
verzonnen.' Stutterheim (1974: 344) merkt daarbij het volgende op: "Het voorzetsel
is aan een vreemde taal ontleend. Dit is niet voldoende reden, in giert een verknoeide
ontlening te zien; bastaardvloeken kunnen hoe langer hoe verder van de oorsprong
verwijderd raken; bij giert is een verder gaande verbastering van bij gort dat op bij God
teruggaat." —>• Heintje Pik.
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parjan
Bastaardvloek van bij Sint Jan. —> Jan.
parmafooi
Wij stuiten in dit woord op een verbastering van de Franse vloek par ma foi 'bij mijn
geloof. Het wnt geeft één citaat uit Brabbelingh [ca. 1600] van Roemer Visscher: "daer
men in de Somer eet gras, parmafoy, Daer moet men in de Winter oock eten hoy,"
d.w.z. 'waar men 's zomers gras eet, bij mijn geloof, daar moet men 's winters ook
hooi eten'. Als varianten komen voor parmafoy (e), per mafoy, peremafooi.
part
De elliptische verwensing je kunt voor mijn part! laat alle calamiteiten open. De
betekenis ervan is afgesleten tot 'bekijk het maar, je kunt me wat' en drukt onverschilligheid en minachting uit van de spreker. —» kunnen.
passie
In een Middelnederlandse tekst komt voor "so sweert hi wonde, passi, doot". Hertaald
is dat: 'zo zweert hij bij de wonden, het lijden en de dood van Christus'. Dit is een
bastaardvloek. De verbastering zit in het weglaten van bij God, d.w.z. zweren bij de
wonden, het lijden en sterven van Christus. —» Nicolaas.
pastenake, pestenaken
In de onherkenbaar gemaakte vloek en uitroep gans pestenaken, stuiten wij wellicht
op een substituutvloek voor sacramenten. Het kan ook een verlenging zijn van het
woord pest, zoals gans zakkerdane lijsten dat is van sakkerlijsjes. De pastenake 'wortel,
peen', met als bijvorm pestenaken, wordt ook pinksternakel genoemd. Dit maakt de
verbinding gans-pinxter-nakepeen doorzichtig. Zij is een verbastering van pinksternakelpeen 'de peen van de pinksternakel'. De betekenis van de hele verbinding luidt dan
'bij de door God geschapen peen van de pinksternakel'. De verlenging o pinksternakelen, o geele en roo karooten is grappig bedoeld. Het schrikaanjagende of grappige van
de bastaardvloek moet gezocht worden in de woordkoppeling, de sonoriteit van het
woord of in de vage en vreemde naam. De Baere (1940:173). —» akkerment(e).
paster —> lopen, zeggen.
pastoorsziekte
Waarschijnlijk volstrekt uniek is de verwensing krijg de pastoorsziekte! Volgens een
zegsman uit Halsteren werd zij begin jaren dertig van deze eeuw gebruikt door het
huishoudelijk personeel van de pastorie van de r.-k. kerk van de Martelaren van
Gorcum in Bergen op Zoom. Volgens de redactie van het Nederlands Tijdschrift voor
Geneeskunde te Amsterdam gaat het hier waarschijnlijk om een volksnaam voor
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podagra 'jicht, pijn in de voet'. Pikant detail is dat de toenmalige pastoor van
genoemde parochie, J.C. Oomen, aan jicht leed.
patat, patatje
De verwensing ga patatten planten! 'ik veracht je, hoepel op' heb ik aangetroffen bij
Brouwers [1990] en De Coster [1998]. Ook Van Dale (1992) kent haar in de betekenis
'loop naar de maan'. Letterlijk is de betekenis 'ga aardappelen planten'. De emotionele
betekenis duidt op verachting, walging, afkeer en vergelijkbare emoties. Voor de
verwensing patatje botkanker! zie men botkanker. —» goeienmorgen patatafruut, hart,
miekendepetat, mieljaardepetat, nondepatat.
pater
Vaak krijgt iemand via een verwensing te horen dat hij zich uit de voeten moet maken
en zich bezig moet gaan houden met een schier onmogelijke opdracht. Dat is het geval
bij loop naar de paters om sokken!, een verwensing die onbehagen en minachting
uitdrukt en die voorkomt in Tielt in West-Vlaanderen. Sanders verklaart in de
Volkskrant van 2 januari 1998 die paters en die sokken als volgt: bedoeld worden de
paters recollecten, een andere naam voor franciscanen, die barrevoets liepen. In het
Vlaamse Waasland komt ook voor loop naar de paters en laat u belezen! —> belezen,
god alle paters, klooster.
pee
Verbastering van Jezus; vergelijk jee. Meestal doet het woord dienst als tweede element
van een bastaardvloek; zo ook in nondepee. Als variant komt voor pie. Ingeval pee een
uitroep is, dan drukt de term op eufemistische wijze frustratie en irritatie uit. —> jemig.
peetnig —> jee, jemig.
peer —> pot1, shit, weggaan.
peet
Dat met dit woord de peter of meter worden aangeduid, is bekend. De vraag is wat
de functie is van het woord in de verwensingen loop naar je peet!, loop naar de peet!
en ga naar je peet! Als verwantschapsnamen als grootje en moer dienst doen als substituten voor duivel, hoeft het niet te verbazen dat andere verwantschapsnamen
genaast worden voor dezelfde functie. Ik zie in de hier genoemde verwensingen
verbloemingen van loop naar de duivel! —> grootje, moer, tante.
peirt —> paard.
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pels
In De Gehoornde Duvel met Bokspoten [1704] komt de bastaardvloek bij gans pels met
mouwen voor. Men zwoer om zijn woorden kracht bij te zetten niet alleen bij de
ledematen van Christus, maar ook bij alles wat hij droeg.
pensen
De oorspronkelijke betekenis van de verbinding bij Gods pensen is 'bij de darmen of
andere ingewanden van God'. Het is een historische eedformule waarin God en zijn
buik tot getuigen worden aangeroepen dat men de waarheid spreekt. Het ijdel gebruik
van die eedformule maakt haar tot vloek, die, om anderen niet te kwetsen, verbasterd
en dus afgezwakt kon worden. Mogelijk een synonieme eedformule van bij Gods
darmen.
peper
De verwensing ga waar de peper groeit! betekent 'loop naar de duivel, maak dat je weg
komt'. Volgens Huizinga (1997: nr. 7855) dateert zij uit de late Middeleeuwen, toen
men hier algemeen wist dat de peper van ver weg kwam, zonder echter de naam van
het land te kennen. —» peperland.
peperland
Loop naar peperland! zegt men tegen iemand wiens gedrag oorzaak was voor een helse
woede-uitbarsting. Letterlijk is bedoeld 'hoepel op naar Oost-Indië'. De gevoelswaarde van de vloek is 'ik ben boos, woedend, ontstemd door je gedrag, ik heb een vreselijke
hekel aan je, hoepel nu maar heel ver op, ik wil je niet meer zien'. Stoett (1943: nr.
1431). - > p e p e r .

pepernoot
In De Helsche Kermis [1718] van J. Rosseau komt de bastaardvloek gans duizend
pepernoot voor. Over de letterlijke betekenis kunnen wij kort zijn. Wij zouden kunnen
uitgaan van een verbastering van bij Gods pijn en nood. Naar analogie van bij gans vijf
mente is vijf vervangen door een ander telwoord waaraan een willekeurig zelfstandig
naamwoord werd toegevoegd. Het geheel drukt verbazing, verrassing, teleurstelling,
ongeduld enz. uit. —» menten.
peremafooi, peremafoy(e) —> parmafooi.
personeel
Een ervaren ondernemer zegt vaak tegen een geducht concurrent ik wens je veel
personeel! Zo ook een zegsman uit het Noord-Hollandse Breezand. Wij hebben hier
te maken met een ironische verwensing, die men uit tegen iemand die men als oorzaak
van ongeluk beschouwt. De emotionele betekenis duidt dus op afgunst, haat, ergernis
en vergelijkbare emoties en kan weergegeven worden door 'ik wens je veel ellende'.
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Van Eijk (1995: 136) vermeldt god geve je veel personeel! en Sanders en Tempelaars
(1998) noemen deze verwensing een moderne variant van ik wens hem een lang leven
en een huis vol hooien, een verwensing die in 1886 door de schrijver Justus van Maurik
(1846-1904) gebruikt werd. Met hooien worden dienstboden bedoeld.
pest
De pest is een in het Oosten inheemse ziekte, die zich vandaar in zware epidemieën
(bijvoorbeeld in de 6de, 14de, 16de en 17de eeuw) over Europa verbreidde. De pest is
meestal dodelijk, heeft een kort verloop en heette daarom in de Middeleeuwen ook
de haestige siecte of de gadoot. Zij kenmerkt zich door hoge koorts en het ontstaan van
etterbuilen, ook wel pestbuilen en pestkolen genaamd. In de 17de eeuw kennen wij de
nu uitgestorven verwensing de pest vare in hem 'dat hij de pest krijgt'. Krijg de pest! is
een hedendaagse verwensing. Laat-ie de pest krijgen! of gewoon pest! komen voor in
West-Brabant. In het hedendaags Nederlands doetpesf- regelmatig dienst als versterkend eerste element: krijg de pestpleurisl; krijg de Overmaasse pestpokkenl; krijg de
Overmaasse hazewindhondenkorenmolenpestpokken!; krijg de pestpleurisl; krijg de pestpokkenpleurisl; krijg de kankerteringtyfuspokkenpest! en krijg de kankertyfusteringpokkenpest! De gruwelijkheid van de verwensingen is, nu de pest geen bedreiging meer
vormt voor de westerse mens, afgenomen. Ten gevolge van de omvangrijke varkenspest die in 1997 en 1998 grote delen van Nederland en Vlaanderen teisterde, ontstond
vooral onder scholieren de verwensing krijg de varkenspest!, die vooral minachting
uitdrukt. In het algemeen kan men zeggen dat het uitspreken van een ziekteverwensing aangeeft dat de spreker een bloedhekel heeft aan zijn gesprekspartner en hem
liever kwijt dan rijk is. Vandaar dat de betekenis van krijg de pest en varianten zoveel
is als 'sterf, val dood'. —» pastenake, pestilentie, popelsie, varkenspest, veepest.
pesten
De verwensing ga je moeder pesten!, in woede of uit irritatie uitgesproken, zegt letterlijk
dat iemand zich uit de voeten moet maken om een ongehoorde of onmogelijke
opdracht uit te voeren. De emotionele betekenis is natuurlijk 'ik ben woedend en
minacht je'. —» moeder.
pestenaken —> pastenake.
pestilentie
De oorspronkelijke betekenis van dit woord is 'besmettelijke ziekte van mens en vee'.
Vgl. Frans peste. Het is vooral een benaming van de uit het Oosten komende, zich in
zware epidemieën verbreidende pest of pestziekte. De pestilentie wordt beschouwd
als een straf of bezoeking van God. Vroeger werd het woord ook als vloek gebruikt.
In de Middeleeuwen komt reeds de verwensing voor God gheve ulieden alle de
pestilencie 'moge God jullie allemaal met de pest straffen'. De eigenlijke betekenis is
dan geheel naar de achtergrond verdrongen, en het woord is zo goed als synoniem
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met duivel, drommel, popelsie, pokken e.d. De gewone vorm van de uitroep is o
popelende. Soms stuiten wij ook op gans duizent popelency. —> pastenake, popelsie,
pest.
pestlasoog —> lasoog.
pestpleuris
Krijg de pestpleuris! is een versterkte verwensing van krijg de pleuris! Zij drukt woede
en minachting uit, die weergegeven kan worden met 'donder op'.
pestpokken
De samenstelling pestpokken 'pestzweer' heeft in krijg de pestpokken! dezelfde functie
als pest in krijg de pest! Wilde de spreker vóór de 17de eeuw het schrikbeeld van de pest
oproepen, schrijft De Baere (1940:144), dan had hij de uitroep gansplaech, gansch evel
tot zijn beschikking, en de verwensing dat jou de kranken haal laat vermoeden dat met
de uitdrukking gansch, gansx krancken eveneens de pest werd bedoeld. Het meest werd
de benaming pestilentie gebruikt. Mogelijk mag men hierin een versterking zien.
Rotterdammer Jan Oudenaarden noemt in zijn Opoe Herfst [1986] de verwensing krijg
de Overmaasse pestpokken! en als variant daarbij Krijg de Overmaasse hazewindhondenkorenmolenpestpokken! De eerste variant is ook bekend aan een zegsman uit Den
Bosch, zij het dat hij er uitdrukkelijk bij vermeldt dat het een Rotterdamse vloek is.
Aan de bijna onbenoembare woede die door deze gestapelde verwensing van krijg de
pokken! wordt uitgedrukt hoeven wij niet te twijfelen. Pestpokken wordt ook wel
gebruikt als bijwoordelijke bepaling van graad en als versterkende constituent in
samenstellingen; zo bijvoorbeeld in krijg de koperen pleuris, dan kun je je de (gloeiende)
pestpokken poetsen! en in krijg de Overmaasse hazewindhondenkorenmolen-pestpokkenkoorts! Aan de eigenlijke betekenis van de verwensing denkt men niet meer, die is
geworden tot 'ik ben razend op je, ik heb een diepe afkeer van je, verdwijn uit mijn
ogen'. —» koperen.
pestpokkenkoorts -> pestpokken.
pestpokkenpleuris
Krijg de pestpokkenpleuris! is een tweeledige versterkende verwensing van krijg de
pleuris!, waardoor pleuris grotere nadruk krijgt en de verwensing als geheel meer
intensiteit. —> pleuris.
Petrus
In de oorspronkelijke eedformule help Sint Petrus wordt de heilige Petrus tot getuige
aangeroepen dat men de waarheid spreekt. Het ijdel gebruik van die eedformule
maakt haar tot vloek, die, om te voorkomen dat de heilige dat gebruik aan de spreker
zou vergelden, verbasterd en dus afgezwakt kan worden. Hoewel er verschillende
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Petrussen voorkomen in naslagwerken over heiligen, nemen wij aan dat het vooral
Petrus, de leider van de apostelen, is die wordt aangeroepen. Petrus was de broer van
Andreas, met wie hij geroepen werd om Jezus te volgen en om een visser van mensen
te zijn. Na de dood van Christus werd hij de leider van de christelijke gemeenschap
en de eerste paus. Nog steeds is hij de patroon van de vissers. Helpe Sinte Pieter komt
voor in het Middelnederlands. Hieruit ontstaat het grappig bedoelde o sinte Pieterceli.
piel —» zweer.
pieten —> neet.
pietenpokken
Krijg de pietenpokken! is een verwensing die aangeeft dat iemand zich ergert, boos is
enz. Wij zouden die emotie parafraseren met 'ik veracht je en wil niets meer met je te
maken hebben, rot maar op'. Indien nou wordt toegevoegd drukt de verwensing ook
verbazing uit. Het element pieten-, een populaire benaming voor hoofdluis, doet
dienst als versterking. —> neet, pieten.
Pieter —» Petrus.
Pieterceli —> Petrus.
PVP
Alleen voor Den Haag genoteerd is de verwensing krijg een lajfe vette pijp! Vgl. Bral
e.a. (1998). Pijp betekent ook 'mannelijk geslachtsorgaan'. De emotionele betekenis
van de verwensing duidt op ergernis, teleurstelling, verachting en vergelijkbare
emoties en kan weergegeven worden met 'je kunt me wat, donder op'.
pijpen
Alleen onder scholieren vond ik de verwensing ga je vader pijpen! Aan de eigenlijke
betekenis van pijpen 'de penis in de mond nemen en stimuleren, afzuigen, zuigen'
denkt men niet meer. Daarvoor in de plaats gekomen is de emotionele betekenis 'ik
minacht je zo, je bent voor mij zo misvormd, dat je snel uit mijn omgeving moet
verdwijnen; ik kots van je'. Van een vergelijkbare intensiteit en zeggingskracht is ga
je moeder neuken! —> moeder, neuken.
pijpenzaad
Dit fantasiewoord, dat uitgelegd kan worden als een verwensing, wordt in jeugdtaal
als uitroep gebruikt om negatieve gevoelens tot uitdrukking te brengen (Hoppenbrouwers 1991: 45). —> schijtbaggerbrint.
pijpje —> opblazen.
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pik
In Vlaanderen vond ik zuig een puntje aan mijn pik! Overal in het taalgebied komt de
elliptische verwensing (krijg) een dikke pik! voor. In de Amerikaanse film G.I. Jane van
Ridley Scott wordt de verwensing suck my dick! in de Nederlandse ondertiteling
vertaald met lik mijn pik! Al deze verwensingen betekenen 'ik ben woedend, walg van
je, donder op'. Ook onder Leidse scholieren blijkt lik mijn pik! niet ongebruikelijk.
Voor de verwensing krijg wat aan je pik! zie men onder het trefwoord wat. Pik wordt
in samenstellingen gebruikt om een vloek te versterken, zoals in krijg de piktyfus! In
het verwensingsversje Watje zegt, ben je zelf enz. komt een enkele keer de elliptische
antwoordverwensing voor (val) met je pik door de helft! Hetzelfde geldt voor (val) met
je pik in de muur! Beide drukken minachting, haat, wrevel enz. uit en zijn geheel
losgezongen van hun eigenlijke betekenis. —» elf, helft, koffiemelk, lepel, pukkel, tiet,
touw, verf, zuigen.
pikken
In de Middeleeuwen is de verwensing de pikken op je vlais overgeleverd. Een vroeger
veel gebruikte en ook nu nog niet vergeten naam voor de duivel, is pikken. Wij kennen
nog Heintje Pik. Pikken is waarschijnlijk het stoffelijk bijvoeglijk naamwoord van pik
dat als zelfstandig naamwoord gebruikt wordt en dus eigenlijk 'de pikzwarte' betekende. Ook als vloek werd het gebruikt: de pikken! "Ick ben schier uyt mijn aêm. De
pieken is dat loopen," schrijft J. van Breen in 1656 in de Klucht van Jean de la Roy, of
D'ingebeelde Rijke: 'Ik ben bijna buiten adem, Verdomme is me dat rennen.' Heintje
Pik als naam voor de duivel is in het hedendaags Nederlands nog zeer gewoon. In de
17de eeuw was daarvoor pikken gewoner, en het schijnt dat pikken 'duivel' ook thans
nog niet geheel vergeten is, zeker niet in boeventaal. Pikken werd gebruikt in verwensingen als de pikken hale mij, dat u de pikken schende en de pikken op uw vlees! In de
twee laatste verwensingen is de letterlijke betekenis zoiets als 'word een prooi van de
duivel in de hel'. —» boze, derde maat, droelie, droes, droeskop, drommel, drommelskop, drumpel, duiker, duin, duivekater, duivel, duiventer, duizend, Heintjeman, Heintje Pik, Joos, nikker, vijand.
piktyfus
In Noordwijkerhout komt onder scholieren de verwensing krijg de piktyfus! voor. De
emotionele betekenis duidt op minachting, haat enz. Pik doet dienst als versterking
en geeft aan de verwensing meer nadruk en intensiteit. —» tyfus.
Pilatus —> kloot.
pimpern ikkel
Bastaardvloek. Wellicht een grappige vervorming van pikken en nikker als naam voor
de duivel, onder invloed van pompernikkel 'soort roggebrood'. Alleen aangetroffen
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aan het begin van de 18de eeuw. Natuurlijk fungeerde de term ook als uitroep van
verbazing, woede en andere frustratie.
pin
Vlaanderen kent de verwensing ik schijt u een worst met een pin! De eigenlijke betekenis
van pin 'spie, bout, spijker' heeft zich ontwikkeld tot punt(je). De verwensing heeft
vooral een emotionele betekenis gekregen en drukt minachting, haat, afkeer en
weerzin uit. —> schijten.
pinguïn
In het Belgisch-Limburgse Genk tekende ik als verwensing op ga pinguïns plukken!
De emotionele betekenis is 'ik heb het wel gezien met je, ga ergens anders maar
nutteloos werk doen'.
pinksternakel —» pastenake.
pinsternakelpeen, pinxternakepeen —» pastenake.
pip
Een ziekte van hoenders en andere vogels, waarbij zich een dik slijm afscheidt in de
neusholte en soms ook de tong verhard wordt. Een andere naam is snotziekte. In
sommige delen van het taalgebied is pip ook de volksbenaming voor de griep, voor
kroep of keelontsteking. Dikwijls werd de ziekte opgevat als een ernstige ziekte, die
een dodelijke afloop heeft. Vandaar ook dat het woord in verwensingen als krijg de
(gestreepte) pip! en laat ze (allemaal) de pip krijgen! gebruikt wordt. Sanders en
Tempelaars (1998) hebben als enigen nog de variant krijg de pip met sterretjes voor je
ogen! Als trefwoord komt pip vanaf de vierde druk in Van Dale voor. Voor de meeste
hedendaagse moedertaalsprekers komt bij pip de gedachte aan een of andere ziekte
niet op. En ook een taalkundige zal bij het horen van pip oipepeie niet onmiddellijk
aan het Middellatijnse pîpîta, een vervorming van het Latijnse pîtuîta, 'slijm', 'snot'
denken. Pup is een variant. De emotionele betekenis van de verwensingen duidt op
minachting, ergernis, afkeer, haat en vergelijkbare emoties, die alle weergegeven
kunnen worden met 'donder op'. —» kippenkoorts, krijgen.
pis
Een alternatief voor de verwensingen laatje nakijken! of sodemieter op! is krijg de koude
pis! Volgens het wnt, deel xii, stuk i, kolom 1961, is koude pis de letterlijk de benaming
van een ziekteverschijnsel, ook druppelpis genoemd, waarbij men aandrang tot plassen
heeft, ofschoon de blaas niet gevuld is, en men zijn water niet op een gewone wijze
loost, maar druppelsgewijze. De geneesheer zal hier spreken van strangurie 'pijnlijke,
bemoeilijkte urinelozing'. Wat er toegewenst wordt, is veel ongemak. De letterlijke
betekenis is afgezwakt tot 'krijg nou wat, ik erger mij dood aan je, donder maar op'.
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Voorts kennen wij nog loop, ga met je pis naar de dokter! De letterlijke betekenis van
deze verwensingen moeten wij mede bezien tegen de achtergrond van de historische
deskundigheid van artsen, die de kunst verstonden uit de pis van een patiënt zijn
ziekte op te maken. Voor de verwensing ga jij maar met je pis naar Bijsterveld! —»
Bijsterveld, krelkespis.
pissen
Een enkele maal is in ons materiaal de verwensing ach man, pis omhoog! opgetekend.
Dat geldt ook voor ik pis op je graf! De betekenis is zo goed als gelijk aan die van rot
op!: 'ik heb schijt aan je'. Dezelfde betekenis hebben ookga (wat) pissen en loop pissen!
Bij die laatste wordt vaak het gebaar van het gaan plassen nagebootst. D.w.z. de vloeker
brengt zijn hand naar de gulp, de duim gespreid en de palm van de hand zichtbaar,
terwijl hij tevens de knieën van elkaar doet en het onderlijf naar voren brengt (Andrea
1979:107). —» kakken, schijten.
plaag
Het Middelnederlandse plage betekende 'pest, lues'. Het woord kwam tevens voor in
verbindingen als sinte jans plage 'vallende ziekte'. Bij Hooft komt voor de plaegh op
uw hals! 'krijg de pest'. Weijnen (1995: 126) betoogt dat plaag in de Nederlandse
dialecten meestal 'besmettelijke ziekte' betekent. Maar in het Vlaams is het vooral
'vallende ziekte' en in het Gronings, Drents, Overijssels en Limburgs 'toeval'. In de te
Amsterdam gedrukte Klucht van Trijn Hamborg [1627] komt voor te plaag! De
uitdrukking gans plaech is een verbastering van bij de plaag van God. Plaag is daarbij
een eufemistische aanduiding van de pest. Later verdwijnt deze pregnante betekenis.
Dat men iemand plagen toe kan wensen, blijkt uit het leerdicht De Gramschap [1725]
van L. de Meyer. Daar lezen wij: "Desen bedelaer begint eerst soet te vraegen, maer
soo g'hem niet en geeft, hy wenscht U duisend plagen." —» pest.
plakken —>• zak.
plank
Alleen in de 17de eeuw komt de bastaardvloek gans plancken voor. Dit moet een
verbastering zijn van Gods lanke 'Gods zijde'. —» lanke.
planten —>• patat.
plasser
In de provincie Utrecht trof ik de verwensing krijg een slappe plasser! aan. Zij drukt
woede, frustratie en minachting uit en betekent vooral 'bekijk het maar, je kunt me
wat'. Doordat hier een woord uit de kindertaal gebruikt wordt, heeft de verwensing
vooral ook een kleinerend karakter.
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plateel, platiel —> kruis, pot2.
platvoeten —> kop.
plee
In ons enquêtemateriaal kwamen wij regelmatig de verwensing zak door de plee! tegen.
Zij drukt woede, boosheid, frustratie enz. uit. Een zeventienjarige correspondente uit
Noord-Brabant kende deze verwensing met de uitbreiding zak door de plee en neem
je moeder mee! Onder regie van het als vulgair gekarakteriseerde plee krijgt de emotie
extra minachtende diepgang. In andere verwensingen met zak worden het object van
de woede de vreselijkste dingen toegewenst, bijvoorbeeld zak in je graf. —> zakken.
plender
Het WNT noemt dit woord van onbekende oorsprong. Het is waarschijnlijk een
bastaardvloek. In Deugden-Spoor [1645] van P. Baardt komt het volgende citaat voor:
"Maer, hoor eens, riep een ander knecht..., Waer plender crijgt de Man het Goet, Die
so veel Weerden borgen moet?" Het zou zoiets kunnen betekenen als 'in godsnaam'.
Overigens zijn er tot nog toe geen andere vindplaatsen bekend.
pleuren
Het WNT kent dit werkwoord niet. Volgens Van Dale is het soldatentaal en heeft het
de betekenis 'plaatsen, leggen, zetten, doen'. Het zijn niet deze betekenissen die uit
ons materiaal te analyseren zijn. Daaruit dringt zich veeleer de verwensende betekenis
'oplazeren, oprotten, vallen, donderen' op. Wellicht moeten wij van een letterlijke
betekenis uitgaan, die aansluit bij de ziekte pleuris, zoals wij dat ook zien bij (op)lazeren. In het westen van ons taalgebied, en dan nog hoofdzakelijk tussen Dordrecht
en Amsterdam, worden verwensingen gebruikt met dit werkwoord. Ik noem: pleurt
in een wak!; pleur in je kankergraf.; pleur naar je moeder! Met het werkwoord pleuren
werd door een zegsman uit Den Haag de volgende verwensing opgegeven: wat mij
betreft, kun je als een plumpudding in mekaar pleuren, van de botontkalking. Een
buitengewoon destructieve verwensing ten gevolge van frustratie, woede, irritatie of
wat dies meer zij. —» oppleuren.
pleuris
Een ontsteking van het borstvlies (pleura), waardoor bij het inademen een stekende
pijn in de zijde wordt gevoeld. In de Middeleeuwen noemde men deze ziekte lancevel,
later meestal zijdewee, een enkele maal ook zijdepijn. Pleuris gold (en geldt nog) als
een langdurige ernstige ziekte die soms zelfs de dood ten gevolge heeft. Op basis van
de afwezigheid in het wnt moeten wij welhaast tot de conclusie komen dat de
verwensing krijg de pleuris van tamelijk jonge datum is. Een versterking van deze
verwensing zien wij in krijg de pleurisvervelling aan je onderlip! De Haagse variant
daarvan is krijg een vanuit het badhuis gepleurde pleurisvervelling! Vg\. Bral e.a. (1998).
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Andere p/ewn's-verwensingen zijn: krijg de koperen pleuris, dan kun je je de pestpokken
poetsen! en krijg een koperen long, dan kun je je de pleuris poetsen! In Zeeland en Brabant
komt voor als variant fleuris. In Leiden kent men ook nog krijg de pleuris op je
hartkleppen! Samenstellingen met pleuris- dan wel pleuris als gestapelde vloek zien wij
in: krijg de bombardementspleuris achter je kiezen, (dan) kun je puinruimen!; krijg de
janlongpleuris!; krijg de pestpleuris!; krijg de pestpokkenpleuris!; krijg de touwteringtyjuspleuriskankercholera! en krijg de vetpleuris! Aan de eigenlijke betekenis van de
verwensingen denkt men niet meer. Zij drukken woede, haat, wrevel, ontzetting enz.
uit en willen in feite niet anders zeggen als 'ik heb een rothekel aan je, hoepel op'. —>
grafpleuris, koperen, long.
pleurisvervelling —> pleuris.
pleuritiskoleritisvirus —> virus.
pienter a
In de provincie Utrecht noteerde ik de verwensing krijg de pleutera! Zij drukt woede,
frustratie en minachting uit. In pleutera zie ik een contaminatie van pleuris, tering en
cholera.
plomp
In een variant op het verwensingsvers stik, verrek, verrot, verteer enz. komt de regel
voor doe niet zo lomp, val in de plomp! Het zelfstandig naamwoord plomp betekent
letterlijk 'poel, gracht'. Als men iemand toewenst in de plomp te vallen, moet men
wel een onnoemelijke hekel aan hem hebben. —» doodvallen.
pluim
In de 17de eeuw komt de bastaardvloek bij gans pluimen voor. Voor een verklaring
van de verbastering ga ik uit van de overdrachtelijke betekenis van pluim, t.w. 'vogel'.
Wij zien vaak dat men kan zweren bij alle mogelijke schepselen van God, dus ook bij
Gods vogels.
pluizen —>• touwtyfus.
plumpudding —» pleuren.
poddeke, poddikke, potdikkie
Bastaardvloek waarvan het eerste deel een verzachte vorm is van God. Het tweede
element is een verdere verbastering van -domme. Poddikke is vooral Vlaams. Als vloek
en uitroep geven deze termen op milde wijze dezelfde gevoelens weer als potverdekke,
potverdikke(me), potverdikkie.
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pod(d)om(m)e, potdomme
Bastaardvloek waarvan het eerste deel een verzachte vorm is van God. Het element
-domme is de verkorte vorm van verdomme. Het geheel betekent 'God doeme mij'.
Uitroep van boosheid, verontwaardiging, enz. Iets minder sterk dan goddomme. In
de 19de eeuw komt de mildere variant potdomie! voor.
pod(d)orie, pod(d)ozie, potdorie, potdosie
Bastaardvloek waarvan het eerste deel een verzachte vorm is van God. Het tweede
element is een verdere verbastering van poddomme. Als uitroep fungeert de term als
een eufemistische uiting van iets ongehoords of ongelooflijks. Hij dient ook om
teleurstelling, ongeduld en andere frustratie enz. uit te drukken. Hedendaags is ook
pottedorie, zij het dat deze variant niet vaak voorkomt.
poep —> bloedpoep, spetterpoep.
poepen
Alleen in het zuiden van het taalgebied noteerde ik de verwensing ga nou gauw poepen!
De betekenis daarvan correspondeert met een bruusk rot op! en sodemieter op! Het is
een uiting van woede en andere frustratie. Verzwakt betekent het ook: 'ga nou toch
heen, kom nou toch', als reactie op een onjuiste bewering en dus zoveel als: 'je hebt
het helemaal bij het verkeerde eind'. Vgl. ga pissen en voor de ongelovige reactie ga
nou gauw fietsen! Van Eijk (1978: 88) kent ook nog moet je poepen liefje? Schijt dan
kreng! en gaat u poepen, lam! Beide betekenen 'loop naar de maan' of 'ik ben zo boos
op je, ik walg van je, voor mij mag je ophoepelen'.
poeper(d)
De betekenis 'aars, aarsopening' is de oorspronkelijke in de vulgaire verwensing kus
mij de poeperd of kus mijn poeperd! De hedendaagse betekenis drukt ergernis, verachting en vergelijkbare emoties uit en is afgezwakt tot 'laat mij met rust, loop naar de
drommel'. —» aars, gat, hol, kont, kussen, likken, naars, reet.
poepschoen
Krijg een (gore) poepschoen! wordt in Den Haag als verwensing gehoord. Zij drukt
verontwaardiging, minachting en vergelijkbare emoties uit en kan weergegeven worden met 'donder jij maar op, ik wil niets meer met je te maken hebben'. Een variant
is trap in een drol!
poesje —> teruggaan.
poets
Bastaardvloek die een vervorming is van God en die zich heeft ontwikkeld tot een
uitroep van verbazing, ergernis, verwondering. Na de 17de eeuw verouderd.
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poetsen —» hartklep, kin, kind, klarinetkanker, klarinettyfus, kolere, kont, koperen,
krijgen, lijden2, long.
pokken
Een ernstige virusziekte gekenmerkt door koorts, hoofd- en rugpijn en het verschijnen
van pokpuisten op de huid, dat heb je als je de pokken hebt. In vroeger tijden stierven
veel mensen aan deze gevaarlijke, epidemische ziekte. Sedert de inenting daartegen
zeer algemeen is geworden, komen de pokken nauwelijks meer voor.
In het Middelnederlands zijn als verwensingen overgeleverd: dat jou de pocken haal
en loopt voor de pocken. De Baere (1940: 138) acht het niet uitgesloten dat pocken en
de versterker duysentpocken verbasteringen zijn van pikken. Anderzijds kan bij pocken
ook aan de gevreesde 'venusziekte' of syfilis worden gedacht.
In de 17de en 18de eeuw wenste men als men zich emotioneel wilde afreageren iemand
de pokken en de Spaanse pokken 'syfilis' toe. Ook de bastaardvloek bij gans pokken is
zeer gewoon. Zo kunnen wij in de Klucht van de Oneenige-trouw [1648] van A. Boelens
lezen: "Duysent drommels wenst hy mijn daegs wel in 't lij ff, en hondert spaense
pokke." In het blijspel van L. Smids, De Deboosjant, of de Mostellaria [1686] komt de
zin voor "Durft een derde my genaaken, De pokken schen zyn neus en kaaken." en
in de Lachelicke Cluchte van een Boer die in een Calfs-vel benaeyt was [ca. 1615], worden
wij getrakteerd op de volgende verwensing: "Wel lan druyl vind' ick u hier staen, Is
dat noch niet ghedaen, soovaert u de pocken int gat." Zeer algemeen in de 17de eeuw
is ook soo moght my de pocken schenden. Daar vaart de pokken in is een verwensing
die in 1684 door P. Bernagie in Het Studente-leven gebruikt wordt.
Vervolgens wordt pokken, zegt het WNT, in verwensingen ook zo gebruikt, dat men
aan de eigenlijke betekenis niet meer dacht, maar het woord ongeveer synoniem werd
met duivel, drommel.
In de 16de, 17de en 18de eeuw komen als verwensingen voor de pokken haal je. "Dat
jou de pocken haal met jou liegen," schrijft Bredero. En dezelfde auteur gebruikt de
verwensing loop voor de pokken!
In kluchten komt vaak voor de pokken!, pots pokken! en Sint Pokken! Het betekent
zoiets als 'verdomme, wel verdraaid nog aan toe'.
Van de 16de tot de 19de eeuw komt voor wat (wie, hoe, waar enz J pokken! De betekenis
heeft zich dan ontwikkeld tot 'wel verdorie, wel verdraaid'. Erasmus wordt de
volgende regel toegedicht: "Waer pocken hebt ghy sitten hoereren? Waer hebt ghy
sitten suypen?"
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Frequent wordt de verwensing krijg de pokken! niet gebruikt in het hedendaags
Nederlands, maar wij kennen haar nog wel. Ook komt voor hij kan de pokken krijgen!
Deze laatste trof ik aan in Merijntje Gijzen van A.M. de Jong. De letterlijke betekenis
van pokken is afgezwakt tot een emotionele die afschuw, minachting, haat, woede,
ergernis en vergelijkbare emoties uitdrukt en weergegeven kan worden met 'donder
op'.
In het bekende verwensingsversje dat begint met stik, verrek, verrot, verteer komt een
aantal ziektebenamingen voor, o.a. pokken. Als unieke variant uit genoemd verwensingsvers komt in Breda voor krijg pokken, gezwellen enzovoorts. Pokken wordt vaak
voorafgegaan door een bepaling dan wel als tweede constituent van een samenstelling
gebruikt in verwensingen. Ik noem krijg de Haagse pokken!; krijg de schaapspokken!;
krijg de waterpokken!; krijg het pokkenvirus!; krijg de windpokken! en krijg het zeepokkenlazarus! Al deze versieringen van pokken dienen om de verwensing grotere nadruk
en intensiteit te verlenen. —» motpokken, pestilentie, pestpokken, pietenpokken,
pikken, popelsie, wensen.
pokkenhoerenkanker —> hoerenkanker.
pokkenvirus
Eenmaal trof ik krijg het pokkenvirus! aan. De emotionele betekenis van deze verwensing duidt op minachting en vergelijkbare emoties en kan weergegeven worden met
'sterf, donder op'. Zie verder onder pokken.
poks
Verbastering van God waaraan een tweedenaamvalsuitgang is toegevoegd. De verbastering komt voor in de bastaardvloek bijpocx mertelen 'bij de marteling van Christus'.
-» martelen.
polio
In de jaren vijftig werd onder invloed van de toen uitgebroken polio-epidemie de
verwensing krijg de polio! geboren. Hoe de actualiteit het verwensgedrag van de
vloeker inspireert, zien wij wel vaker. Ik wijs hier op krijg de aids!, krijg de gekkekoeienziekte! en krijg de varkenspest! Krijg de polio! betekent letterlijk 'krijg kinderverlamming'. Die betekenis is afgezwakt. Emotioneel duidt de verwensing op minachting,
woede, weerzin en verontwaardiging, en zij kan weergegeven worden met 'donder
op'. Door studenten van de Leidse studentenvereniging Minerva wordt vooral tijdens
de groentijd regelmatig gebruikt krijg polio aanjejodokio!, waarbij jodokio substituut
zou zijn voor 'pik'.
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pollens
Uitroep van verbazing die vaak in de plaats kwam van verdomme enz. Het is een woord
dat begin jaren zeventig in zwang kwam via de Barend Servet-show, een televisieprogramma van de VPRO dat volgens de toenmalige minister van CRM, Engels, een gevaar
opleverde "voor de openbare orde en de goede zeden, zoals die in het koninkrijk
worden verstaan". Het was IJf Blokker die als Barend Servet deze bastaardvloek
populair maakte. Een citaat: "Pollens! Dat is nou al de zevende sloot waar ik vandaag
in donder." De betekenis laat zich raden: 'verdomme, verdraaid'. De term drukt
frustratie en irritatie uit.
pomp
In de 17de eeuw komt al voor loop in een (de) pomp! Daarnaast ook loop in de pomp,
en haal de klap naar u toe!; loop (brui, brus) aan de pomp! en loop (brui) naar de pomp!
In het hedendaags Nederlands kennen wij de verwensing loop naar de pomp! in de
betekenis 'maak dat je wegkomt'. Stoett (1943: nr. 1431) kent de uitgebreidere vorm
loop naar de pomp en laatje wassen! 'loop heen, hoepel op'. Wat precies met ait pomp
bedoeld werd, is niet duidelijk. Misschien moeten we denken aan de plaats waar de
pomp zich vroeger bevond. En dat was lang niet altijd binnen. Huizinga (1997: nr.
6261) kent de uitbreiding loop naar de pomp en haal water! en verwijst naar Starings
Jaromir te Praag [1862] voor de variant loop naar de pomp en drink je nuchter! De
verwensing wordt vooral gebruikt wanneer iemand ongeduldig, wrevelig, gefrustreerd, e.d. is. Mullebrouck (1984) kent voor Vlaanderen loop naar de pomp en vang
stekelbaarsjes in je klomp! -» opblazen, wip.
pompelmoes
In een zeventiende-eeuwse tekst komen wij de bastaardvloek pots pampelmoes tegen.
In pots herkennen wij onmiddellijk een verbastering van God. Iets anders is het met
pampelmoes. Deze variant van pompelmoes 'grote variant van een sinaasappel' is een
onschuldig substituut en bedoeld om doorbreking van het taboe te vermijden. Op
het moment dat sacrament zodanig verbasterd is dat het vervangen wordt door krent
'gedroogde pitloze druif, is de weg voor een verdere substitutie door een andere
vrucht geëffend. Vandaar by seven sacken krenten, bij gans vijgen en pots pampelmoes.
pompernikkel, pomperninkel
Krachtterm die geen directe relatie met de godsdienst laat reconstrueren. De letterlijke
betekenis van pompernikkel is volgens het wnt 'Westfaals zwart roggebrood'. Wellicht
moeten wij het element nikkel in verband brengen met nikker 'duivel', zoals in
potsnikkeP. Met veel fantasie zou men in het eerste element een verbastering van godver
kunnen zien. Ik houd het erop dat de klankcombinatie de oorzaak is van het gebruik
van dit fantasiewoord als uitroep. Beperkt tot de 17de eeuw.
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pooh
Waarschijnlijk een bastaardvloek van God. Alleen als hapax aangetroffen in ons
enquêtemateriaal in gloeiende pooh. De vloek is tot uitroep van woede en andere
frustratie geworden. —> gloeiend.
poot
In Vlaanderen kent men volgens Mullebrouck (1984) de verwensing maakt u uit de
poten! De verwensing duidt op boosheid en ergernis en geeft aan dat men een afkeer
heeft van iemand. Een goed equivalent is 'rot op'. Het gebruik van het voor mensen
vulgaire poot geeft aan de afkeer een extra intensiteit. —>• moot, staart, vallen.
pop
Mullebrouck (1984) kent voor Vlaanderen de verwensing ga met de poppen spelen! De
intentie van de verwensing is niets anders dan iemand (waarschijnlijk vooral kinderen) met een kluitje in het riet te sturen. —» kolere, kont, koperen.
popele(n)cie, popelency —» pestilentie, popelsie.
popelscie —» pestilentie, popelsie.
popelsie
De eigenlijke betekenis van popelsie, een verbastering van apoplexie, is 'beroerte'. Soms
wordt de naam ook gebruikt voor andere ziekten met min of meer gelijksoortige
verschijnselen, zoals vallende ziekte. In de 17de eeuw wordt popelsie ook in verwensingen gebruikt, maar wel zo, dat men waarschijnlijk niet meer aan de eigenlijke
betekenis dacht. Het woord is dan synoniem geworden met duivel, drommel e.d.
Varianten zijn popele(n)cie, popelency, popelscie. —> pestilentie.
poppelepee
Verbastering van godverdomme? Doet in het hedendaags Nederlands dienst als uitroep
van verbazing, verwondering e.d. Meestal in de vorm hé poppelepee!
porie —> tyfus.
postpaard
Het WNT geeft als verwensing "Abraham Blankaart mag wel in een postpaard veranderen, zo hij niet enz." [1787-1789]. Een weinig vleiende verwensing die ongenoegen
en andere irritatie over iemands gedrag uitdrukt.
potVarianten zijnpod- en pots-. Pot- wordt gebruikt als eerste lid in bastaardvloeken. Het
woord is een verzachte vorm voor God. Vloeken en uitroepen met pot worden gebruikt
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om woede, schrik, verbazing, verontwaardiging, irritatie enz. uit te drukken bij het
zien of vernemen van iets ergerlijks, ontzettends, verbijsterends, ongehoords, frustrerends enz. Ik noem hier de volgende: potdikke(me), potdulle, potjandoosjes, potjandorie, potjandosie, potjandriedikkie, potjandriedubbeltjes, potsamme, potsduizend, potshonderdduizend, potshonderdtwintig, potstausend.
pot
Bastaardvloek voor God. Vaak wordt aan pot de genitief-s toegevoegd, bijvoorbeeld
in de formule bij pots mauzen. Andere bastaardvloeken met pots zijn, zonder uitputtend te willen zijn: pots feiten; pots longeren; pots hezen katten bloet; pots kool met
krenten; pots pampelmoes; pots pokken; pots puister; pots wonden wongt; pots duizend
pocken; pots honderd slapprementen; pots tausend; pots zellement; pots honderd twyntig
luyster. In het hedendaags Nederlands komt ook de bastaardvloek potje met peren
voor. Potje is de verkleinde vorm van pot, de verbastering van God. Met peren is een
uitbreiding van potje. De vloek heeft zijn choquerende kracht hier geheel verloren. In
mijn enquêtemateriaal vond ik voor Rheden potje vermoordt de kat, alleluja! Natuurlijk hebben wij hier te maken met een bastaardvloek van godverdomme. De poging
om de doffe, ploffende klanken van de oorspronkelijke vloek te bewaren is minder
geslaagd, en ook het ritme van de verbastering verloopt wat hakkerig. Het is een vloek
die verwondering, ongeloof e.d. uitdrukt. —» kruis.
pot2
In Mr. Kackadoris, een zestiende-eeuws tafelspel, komt de bastaardvloek gans potten
en platielen voor: "Siet altijt is hy myn op die hielen, Gans potten en platielen dat is
te stout." De letterlijke betekenis van plateel is 'vlakke schotel van metaal, hout,
aardewerk enz.' Men zwoer ook bij alle attributen die Gods Zoon tijdens zijn verblijf
op aarde gebruikte. In het hedendaags Nederlands speelt pot ook nog een rol. Wij
kennen nog de verbindingen rot depot op! en je kunt (me) depot op 'bekijk het maar,
ik heb het schijt aan je, je kunt mij wat', een verwensing die afkeer, onverschilligheid
e.d. uitdrukt. De Vlaming gebruikt, volgens Mullebrouck (1984), als variant ga/zet u
op de pot! Van Eijk (1995: 136) noemt een uitgebreider variant: je kunt me de pot op
met een deken tegen het kouvatten! In pot vol blommen en pot vol dropjes, die in ons
enquêtemateriaal voorkomen, herkennen wij klankexpressieve substituutvloeken van
potverdomme. Hoewel zij het taboe respecteren, geven de kleur en de frequentie van
de o er toch nog een ronkende kracht aan. —> kruis, oprotten, plateel.
potderrie
Deze bastaardvloek, die ik alleen aantrof in Nederlands-Limburg, is een vervorming
van potverdomme en verderrie. Hij drukt afkeer, ergernis en vergelijkbare frustraties
uit.
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potdikke(me)
Bastaardvloek waarvan het eerste deel een verzachte vorm is van God en het tweede
element een verdere verbastering van potdomme. Als uitroep wordt de term eufemistisch gebruikt om woede, irritatie enz. uit te drukken.
potdikk(i)e —» poddeke.
potdomie —» pod(d)om(m)e.
potdomme —» pod(d)om(m)e.
potdorie —>• pod(d)orie.
potdosie —> pod(d)orie.
potdulle
Bastaardvloek waarvan het eerste element een verbastering is van God en het tweede
een verkorte vorm van verdulleme. Als uitroep wordt de term eufemistisch gebruikt
om schrik uit te drukken.
potjandoosjes —> potjandorie.
potjandorie, potjandosie, potjandoosjes
Bastaardvloek waarvan het eerste element een verbastering is van God, het tweede in
de plaats is gekomen van God en het derde een verzachte en verkorte vorm is van
verdorie. Het element dosie is net als dorie een verdere verbastering van domme. Als
uitroep wordt de term eufemistisch gebruikt om frustratie en irritatie uit te drukken.
—» Gerrit, Jan1, Joos.
potjandriedikkie
Bastaardvloek waarvan het eerste element een verbastering is van God en het tweede
een substitutievloek die aan de vloek iedere kracht ontneemt. Het vergelijkbare
jandriedikkie is een term zonder enige betekenis. Als tussenwerpsel of uitroep neemt
deze luchtige term een loopje met gevoelens van gekrenktheid en boosheid. —»
duizend, honderd, jandriedikkie.
potjandriedubbeltjes
Bastaardvloek waarvan het eerste element een verbastering is van God en het tweede
een substituutvloek die aan de vloek iedere kracht ontneemt. Jandriedubbeltjes is een
nonsensicaal woord. Ook de variant potverjandriedubbeltjes is zeer gebruikelijk. Daarnaast noteerde ik een enkele maal potvervandriedubbeltjes, met een eerste element dat
een verzachting is van potver en voorts weer de iets gevarieerde substitutievloek. Een
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enkeling gebruikt zelfs potvervierdubbeltjes. Schertsende uitroep van gespeelde boosheid of ergernis.
potje-met-blommen

—> potverbloeme(n).

potlood venten
In een babbelbox op Internet kwam ik tegen ga toch potlood venten! De letterlijke
betekenis 'exhibitioneren' is hier niet aan de orde. De emotionele betekenis laat zich
licht raden. Zij duidt op walging, afkeer, minachting e.d. en kan weergegeven worden
met 'rot toch op, ik kots van je'.
pots —» God, sacrament, wond.
potsamme
Bastaardvloek waarvan het eerste element een verbastering is van God en het tweede
een verkorte vorm van zal me straffen, bewaren e.d. Eufemistische uitroep van
verbazing, ergernis of teleurstelling. Iets minder sterk dan godsamme.
potsdarmen
Bastaardvloek die uitsluitend in zeventiende-eeuwse teksten voorkomt. Het eerste
deel is een verzachte vorm van God. De betekenis van het geheel luidt 'bij Gods
darmen'.
potsduizend
Bastaardvloek waarvan het eerste deel een verzachte vorm is van God. Telwoorden
spelen nog steeds een belangrijke rol in vloeken. Denk maar aan duizend bommen en
granaten. Ik vermoed dat deze vloek geïnterpreteerd moet worden als 'duizendmaal
God'. Als uitroep wordt de term gebruikt om schrik, irritatie enz. uit te drukken. De
vloek kan versterkt worden tot potshonderdduizend. -» duizend, honderd.
potseldrement
Bastaardvloek die gevormd is van god en sacrament. Als uitroep wordt de term
eufemistisch gebruikt om ongeloof, verbazing enz. uit te drukken. (Van Eijk 1978:94.)
potshonderdduizend
Bastaardvloek waarvan het eerste deel een verzachte vorm van God is. Potshonderdduizend slapperment is volgens het WNT stellig afkomstig uit het Hoogduits. Voor het
tweede element zie men potsduizend. Uitroep van verbazing, schrik, irritatie, ongeduld, ergernis, woede enz. —» duizend, honderd.
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potshonderdtwintig
Bastaardvloek waarvan het eerste deel een verzachte vorm is van God. Voor het tweede
element, ook wat de emotionele waarde van de vloek betreft, zie men potsduizend.
potslongen
Bastaardvloek waarvan het eerste deel een verzachte vorm is van God. De betekenis
luidt 'bij Gods longen'. Als variant komt ook pots longeren voor. —> longen.
potsmarter
Bastaardvloek van God en waarschijnlijk martelingen. De oorsponkelijke zestiendeen zeventiende-eeuwse betekenis is dus 'bij de martelingen van God'. Thans verouderd.
potsnikkel
Bastaardvloek uit de 16de en 17de eeuw waarvan het eerste deel een verzachte vorm is
van God. Het tweede element is een variant van nikker 'duivel'. De letterlijke betekenis
vun potsnikkel is 'Gods nikker'. De vloek en uitroep worden eufemistisch gebruikt om
uitdrukking te geven aan verbouwereerdheid, ongeloof e.d. Thans verouderd. —>
nikker.
potsremie
Bastaardvloek van God en een verbasterde Franse formule je renie Dieu 'ik ontken het
bestaan van God'. De vloek werd tot uitroep en doet dienst om ergernis, teleurstelling
enz. uit te drukken. Opgegeven voor Aalten.
pots seldrement
Bastaardvloek gevormd met pots, een verzachtende klanksubstitutie van God, en
seldrement. De vloek komt alleen in de 16de en 17de eeuw voor. -» eelderment,
elderemente, elementen.
potstausend
Bastaardvloek waarvan het eerste deel een verzachte vorm is van God. Voor het
telwoord tausend zie potsduizend. De Duitse vorm, die stellig aan de soldatentaal is
ontleend, wordt ook nu nog in Nederland, min of meer in scherts, gebezigd. Uitroep
van verbazing, gespeelde frustratie e.d.
potsvelten
Bastaardvloek waarin de elementen God en St.-Velten verminkt zijn. Regelmatig
aangetroffen in zestiende- en zeventiende-eeuwse teksten. Thans verouderd. —»
Velten.
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potswonden
Bastaardvloek waarvan het eerste deel een verzachte vorm is van God. De betekenis
van deze zeventiende-eeuwse vloek is 'bij Gods wonden'. Ook de vorm in het
enkelvoud komt voor. Vaak gevelariseerd tot potswongt. Thans verouderd. —» wond.
potswongder
Bastaardvloek waarvan het eerste element een verbastering is van God en het tweede
van wonden. Het geheel is een substituut voor 'bij de lijdenswonden van Jezus
Christus'. De klankwettige overgang van Indl tot Ing/ noemen wij velarisering. Alleen
is hier de d niet uitgevallen. Wellicht is er ook associatie met wonder. —> wond.
potswongt —> potswonden.
pottedorie —» pod(d)orie, potdorie.
potver
Bastaardvloek waarvan het eerste deel een verzachte vorm is van God. Als geheel is
potver (1898) de verkorte vorm van vloeken als potverblomme, potverdomme enz.
Versterking van deze vloek vindt plaats door herhaling: potverdepotverdepotver. De
vloek en uitroep worden gebruikt om uitdrukking te geven aan een gevoel van irritatie,
ongeduld, ergernis of woede.
potverbloeme(n), potverblomme, potverblommekes, potverblommetjes, potverblommelinge
Schertsende bastaardvloek waarvan het eerste deel een verzachte vorm is van God.
Het geheel is een verbastering van God verdoeme mij. Als variant komt ook voor
potverblomme. Een nog verdere verbastering vinden wij in de eufemistische vorm
potje-met-blommen. De vloek en uitroep drukken dezelfde gevoelens uit als potver,
d.w.z. irritatie, ongeduld, ergernis of woede. Het eufemistische karakter ontleent de
formule in niet geringe mate aan het verkleinende achtervoegsel. De vorm potverblommelinge is typisch Vlaams. Vgl. Mullebrouck (1984). —>• verblomme.
potverbrillepap
Bastaardvloek waarvan het eerste element een verbastering is van God en het tweede
een substituutvloek die de hele vloek meer het karakter geeft van een onomatopee
dan van een taboedoorbrekend projectiel. Vaak schertsend gebruikt om ongenoegen
en lichte ergernis uit te drukken.
potverd..., potver dee
Bastaardvloek waarvan het eerste element een verbastering is van God en het tweede
een ingehouden verkorting van verdomme. De vloek en uitroep worden gebruikt om
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uitdrukking te geven aan een gevoel van irritatie, ongeduld, ergernis of woede. De
emfatische d geeft de vloek een ontwapenender karakter.
potverdekke, potverdikke(me), potverdikkie
Bastaardvloek waarvan het eerste deel een verzachte vorm is van God en het tweede
een verdere verbastering van verdomme. De vloek en uitroep worden gebruikt om op
milde wijze uitdrukking te geven aan dezelfde gevoelens als potver. Als iemand in
scherts zijn frustratie wil duidelijk maken, kan hij ook kiezen voor een substitutievloek
als potverdikkie, dubbele Stien, moordenaars van Oedenrode en van Sinte Bezemstelen.
Dubbele Stien lijkt op een vrouwspersoon te slaan met die naam. Dubbel suggereert
wellicht dat het om een vrouw gaat die tweemaal zo sterk of dik is als een gewone
vrouw.
potverdekoffie
Bastaard- en substitutievloek voor God verdoeme mij. Als uitroep vooral eufemistisch
en schertsend gebruikt om ingehouden verbazing, irritatie enz. uit te drukken. Als
variant komt ook voor potvolkoffie, een woordgroep die gevormd is op basis van
potver(de)koffie.
potverdenakendekankercrap
Stapelvloek die bestaat uit een verkorte verbastering van godverdomme, uit nakende
'zeer dichtbij, op het punt van', kanker- 'iets dat heel vervelend is' en het Engelse crap
'stront, shit' (ook in de betekenis 'hasj'). Men hoeft geen blasfemische schatgraver te
zijn om vast te kunnen stellen dat deze stapeling duidt op heftige woede, verzwegen
onbehagen, verontwaardiging en andere frustraties.
potverdikke —» potverdekke.
potverdikkie —> potverdekke.
potverditnme
Bastaardvloek waarvan het eerste element een verbastering is van God en het tweede
een verder doorgevoerde verzachting van verdomme. De vloek en uitroep drukken
dezelfde gevoelens uit als potver, d.w.z. irritatie, ongeduld, ergernis of teleurstelling.
potverdoeize, podverdzjoes
Bastaardvloek waarvan het eerste element een verbastering is van God en het tweede
een van Dieu. De vloek en uitroep worden gebruikt om op eufemistische wijze
uitdrukking te geven aan een gevoel van irritatie, ongeduld, ergernis of teleurstelling.
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potverdomd
Bastaardvloek waarvan het eerste element een verbastering is van God en het tweede
het voltooid deelwoord van verdoemen. De vloek en uitroep worden gebruikt om
uitdrukking te geven aan een gevoel van irritatie, ongeduld, ergernis of woede. Het
kaliber van deze bastaardvloek blijft achter bij dat van godverdomme, maar is desondanks groot.
potverdomme, potverdotnmeke
Bastaardvloek waarvan het eerste deel een verzachte vorm is van God. Als geheel is
het een verbastering van God verdoeme mij. De vloek en uitroep worden gebruikt om
op ruwe wijze uitdrukking te geven aan een gevoel van irritatie, ongeduld, ergernis of
woede. Van deze verbastering werd ook een bijvoeglijk naamwoord gemaakt. In het
materiaal van de enquête vond ik potverdommese jan m'n klote. Als variant komt
potverdumme voor. In het Belgisch-Zuid-Brabantse Kempenland komt het verkleinwoord potverdommeke voor in de betekenis 'klein sikje'. Vgl. Hoppenbrouwers (1996).
Ik vermoed dat het goed onderhouden van het spits toelopend baardje regelmatig tot
gevloek geleid heeft, zo zelfs dat de vloek de naam ervoor werd. —> nondeju.
potverdommelingen
Aan de bastaardvloek potverdomme werd en wordt in Vlaanderen het achtervoegsel
-lingen toegevoegd zonder dat er een betekenisverandering optreedt. —» potverdomme.
potverdonderdag
Bastaardvloek waarvan het eerste element een verbastering is van God en het tweede
een substitutievloek die aan het geheel een milder karakter moet geven. De vloek en
uitroep worden eufemistisch en schertsend gebruikt om uitdrukking te geven aan
gevoelens van ongenoegen, verbazing enz.
potverdorie
Bastaardvloek waarvan het eerste element een verbastering is van God en het tweede
een verder doorgevoerde verzachting van verdomme. In deze vloek resoneert godverdorie. Dat taboewoord wil de vloeker niet hoor- of zichtbaar maken. Hoewel hij met
een vloek of uitroep zich wil wreken op iets ontzettends of frustrerends, modelleert
hij een term die veelbetekenend is, maar zeker geen absolute vloek. Zijn frustraties
zijn nog net niet groot genoeg, of een soort ethisch bewustzijn toomt hem in. —»
godverdor(i)e, snotverdorie.
potverdrie
Bastaardvloek waarvan het eerste element een verbastering is van God en het tweede
een substitutievloek die aan het geheel een mild karakter geeft. Wellicht moeten wij
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aan verdomme denken. De vloek en uitroep drukken dezelfde, maar mildere gevoelens
uit als potver of potverdorie. —» duizend, honderd, snotverdrie.
potverdriedubbeltjes
Bastaardvloek waarvan het eerste element een verbastering is van God en het tweede
een substitutievloek met absoluut nonsensicale waarde, waardoor de vloek als geheel
bijna een humoristisch karakter krijgt. Ik accentueer hier dat potverdrie mogelijk ook
een verbastering kan zijn van potverdorie. Overigens kan de toon waarmee de vloek
wordt uitgesproken boosheid tot uitdrukking brengen. Een variant op dit thema is
potverdubbeltjes. Vooral gebruikt om irritatie, teleurstelling, ingehouden boosheid
e.d. uit te drukken. De allitteratie geeft de vloek een overgecultiveerde eenvoud en de
medeklinker Irl geeft aan de emoties een soort ritmische elasticiteit. De achtermondvocalen lal, lol en lul ten slotte laten nog iets doorklinken van het aanvankelijke zware,
maar hier verbasterde vloekgeschut. —» duizend, honderd, potjandriedubbeltjes.
potverdropjes
Bastaard- en substitutievloek via potverdomme voor God verdoeme mij. Slechts met
de grootste moeite kan men zich voorstellen dat deze term duidt op een teken van
ongemak bij de gebruiker ervan. Als het al ergens een schrikreactie op is, dan is het
er een die door moralistische overwegingen is gestuurd. Bijvoorbeeld door overwegingen van het type: 'Ik mag geen taboewoorden gebruiken'. Het woord kan ingehouden woede, verbazing, irritatie enz. uitdrukken. —> duizend, honderd.
potverdubbeltjes —> potverdriedubbeltjes.
potverdulle(me)
Bastaardvloek waarvan het eerste element een verbastering is van God en het tweede
een verzachting van verdomme. Een verkorte variant hierbij is potverdulle. Vooral
gebruikt om ongenoegen, teleurstelling enz. over iets ongehoords of ongelooflijks uit
te drukken. -> verdulleme.
potverdumme -> potverdomme.
potverdzjoes —> potverdoeize.
potverflakmij
Bastaardvloek waarvan het eerste element een verbastering is van godver en het tweede
een substituut zonder enige betekenis. Misschien is er een meer voor de hand liggende
mogelijkheid: pot is een verbastering van God en verflak van vervloek. De vloek en
uitroep worden gebruikt om, wellicht schertsend, uitdrukking te geven aan gevoelens
van irritatie, ongeduld, ergernis of woede.
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potvergeme
Bastaardvloek waarvan het eerste element een verbastering is van God en het tweede
een contractie van vergeve mij. De vloek wordt als uitroep van verbazing, ergernis en
verontwaardiging gebruikt en is qua gevoelswaarde één graad minder ernstig dan God
vergeef me, maar één graad hoger dan snotvergeme. TAt ook die trefwoorden.
potverhemelse driegdraad
Driegdraad is een gewestelijk woord dat 'rijgdraad' betekent. Met die betekenis heeft
de vloek niets te maken. Potverhemelse is een vervorming van godverhemelse. De hele
bastaardvloek is een substituut voor godverhemelse godverdomme! De emoties die
erdoor uitgedrukt worden, zijn ergernis, wrevel, woede e.d. De vloek is alleen in
Vlaanderen aangetroffen. Vgl. Mullebrouck (1984).
potverhier-en-ginder
Verbastering van God door pot. Om het taboe niet te doorbreken heeft men verdoeme
vervangen door hier-en-ginder. Vgl. god-hier-en-daar. De vloek en uitroep worden
gebruikt om uitdrukking te geven aan gevoelens van irritatie, ongeduld, ergernis of
woede.
potverjandorie
Bastaardvloek waarvan het eerste element een verbastering is van god en het tweede
-jandorie - een substitutievloek die dient om het geheel een milder karakter te geven.
Het woord ontlaadt wel, maar schokt minder. De vloek en uitroep zijn niet kwaadaardig, maar bevrijden de vloeker wel van opgekropte emoties als irritatie, ongeduld,
ergernis of woede.
potverjandriedubbeltjes —» potjandriedubbeltjes.
potverjankoffiepotje
Deze verzachte vloek van godverdomme bestaat uit de verbastering potver uit godver
en het element jan dat, zoals vele persoonsnamen, gebruikt wordt als substituut van
God. Koffiepotje is eveneens een klanknabootsend substituut, dat weliswaar de aandacht afleidt, maar toch door zijn achtermondvocalen voldoende emotionele lading
behoudt om allerlei frustraties en irritaties een uitlaatklep te bieden. Alleen opgetekend in Hilversum.
potverjanvandemieremallemosterd
Bastaardvloek waarvan het eerste deel een verzachte vorm is van God. De rest van de
vloek lijkt op een individuele, als geestig bedoelde taaldaad die zo eufemistisch is dat
er geen enkele relatie meer is met de elementen verdoeme mij. De vloek werd mij
toegezonden door een correspondent uit Lutten aan de Dedemsvaart. Deze schertsende uitroep verwoordt gevoelens van ongeduld, lichte boosheid enz. Het emotio-
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nele karakter wordt inhoud gegeven door de klankexpressieve waarde van de donkere
klinkers lal en lol. —» sakkerdemallemosterd(pot), selderdemosterd.
potverju
Bastaardvloek waarvan het eerste deel een verzachte vorm van God is. In verju moeten
wij een contaminatie veronderstellen van verdomme en nondeju. Als variant van
potverju komt ook voor potverjume. Het element verjume beschouw ik als een verbastering van verdomme. Natuurlijk is -ju hier een vervorming van Dieu. Als uitroep dient
de term om gevoelens van irritatie, ongeduld, ergernis of woede aan de oppervlakte
te brengen. De vloek is door zijn verbastering minder sterk dan godver ju. Beperkt tot
het zuiden van het taalgebied.
potverjume —> potverju.
potverkaatje
Bastaardvloek gebruikt in de stripalbums van Haagse Harry. Het eerste deel is een
verbastering van godver, het tweede brengt een milde gevoelswaarde van de vloek tot
uiting. Misschien moeten wij aan de persoonsnaam Kaat denken, die door de klinker
/aal klankschilderende waarde heeft. Donkere klinkers brengen wij vaak in verband
met emoties als ongeloof, verbazing enz.
potverkafee —> potverkoffie.
potverkoffie
Bastaardvloek waarvan het eerste element een verbastering is van God en het tweede
een substitutievloek die de vloek bijna geheel ontwapent. Ongetwijfeld mogen wij een
verband met potvolkoffie veronderstellen. De vloek en uitroep worden schertsend
gebruikt om op milde wijze irritatie, ongeduld, ergernis of woede te verwoorden. Een
variant is potverkafee.
potverkriebelinge
Vlaamse bastaardvloek die alleen bij Mullebrouck (1984) is aangetroffen. Ik veronderstel een verbastering en contaminatie van potver(domme) en een elliptisch krijg de
kriebels! Het suffix -linge is bij vele vloeken karakteristiek voor het Vlaams. De vloek
is eufemiserend, maar drukt desondanks verbazing, ergernis e.d. uit.
potverkromme
Bastaardvloek waarvan het eerste element een verbastering is van God en het tweede
een substitutievloek. Waarschijnlijk heeft hier potverdomme model gestaan. De emotionele gesteldheid van de vloeker wordt hier geafficheerd met scherts die verbazing,
ergernis enz. camoufleert.
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potvermiele, potvermille
Bastaardvloek waarvan het eerste element een verbastering is van God en het tweede
een verkorting van milleju. De vloek en uitroep worden gebruikt om uitdrukking te
geven aan een gevoel van irritatie, ongeduld, ergernis of woede, zij het natuurlijk op
minder heftige wijze dan godver- of godvermieljaardeju. Potvermiele wordt vaak
gebruikt om andere vloeken te versterken, zoals potvermieledomme, potvermieleju,
potvermielegrijs. Beperkt tot het zuiden van het taalgebied.
potvermieledomme —> potvermiele, domme.
potvermielegrijs
Bastaardvloek waarvan het eerste element een verbastering is van godver en het tweede
van het Franse mille en Dieu. Het derde element grijs is een nonsensicaal woord. Door
al deze verbasteringen lijkt de vloek een milder karakter te krijgen. Als uitroep drukt
de term woede en andere frustraties uit. Beperkt tot het zuiden van het taalgebied.
potvermieleju —» potvermiele, ju.
potvermille —» potvermiele.
potvernonde
Bastaardvloek waarvan het eerste element een verbastering is van God. De hele vloek
is dan een contaminatie van een vervorming van godver en een verkorting van nondeju.
Vloek en uitroep worden gebruikt om uitdrukking te geven aan een heftig, maar toch
ingehouden gevoel van irritatie, ongeduld, ergernis of woede. Beperkt tot het zuiden
van het taalgebied.
potvernondepielewiekes
Bastaardvloek van godver en nom de Dieu. Het element pielewiekes is een nonsensicaal
substituut van Dieu. Het is een schertsende vloek die alle taboewaarde verloren heeft,
zonder dat de emoties van de oorspronkelijke vloek zijn aangetast. De emotionele
betekenis ervan duidt op ongeloof, verbazing, verwondering enz.
potvernondepierelare
Vlaamse bastaardvloek volgens Mullebrouck (1984). Ik veronderstel een stapelvloek
waarin potverdomme en het Franse nom de Dieu verkort zijn samengevoegd en
afgezwakt door pierelare, dat in geen enkel naslagwerk is aangetroffen, maar waarin
wij misschien pier 'aardworm' mogen aannemen. De emotionele betekenis duidt op
verbazing, ongeloof, ergernis en vergelijkbare frustraties.
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potvernondeschetebolle
Deze Vlaamse bastaardvloek trof ik alleen aan bij MuUebrouck (1984). Natuurlijk
stuiten wij hier op een stapelvloek, waarbij een verkortpotverdomme samengesmolten
is met een verkort en vervormd nom de Dieu. Om de geladenheid van de vloek af te
zwakken voegt men er een schertsend element aan toe. Dat element schetebolle heeft
eerder iets weg van een liefkozing dan van een rauw klinkende vloek. De term wijst
op gespeelde irritatie en boosheid.
potverpielekes, potverpiemeltjes
Bastaardvloek waarvan het eerste element een verbastering is van God en het tweede
een onschuldige, schertsende en klanknabootsende substitutievloek. De vloek en
uitroep worden gebruikt om uitdrukking te geven aan gevoelens van irritatie, ongeduld, ergernis of gespeelde boosheid. —> snotverpielekes.
potverpiemeltjes —> potverpielekes.
potverpietjes
Bastaardvloek die bestaat uit een verbastering van godver en de persoonsnaam Pietje.
Deze laatste kan gebruikt zijn als substituut van God, iets wat wel vaker het geval is
met eigennamen. Het is momenteel een uitroep van ergernis, boosheid en andere
frustraties.
potverslomme
Bastaardvloek waarvan het eerste element een verbastering is van God en het tweede
een substitutievloek voor verdomme. De vloek en uitroep worden eufemistisch gebruikt om uitdrukking te geven aan gevoelens van irritatie, ongeduld, ergernis of
boosheid.
potversnitjekus
Bastaardvloek waarvan het eerste element een verbastering is van God en het tweede
een verzachtende, klankexpressieve substitutievloek. De bij de vloek en uitroep
behorende emoties zijn verrassing, gespeelde boosheid enz.
potverspille
Vlaamse bastaardvloek. Vgl. MuUebrouck (1984). De vloek bestaat uit een verkorting
van potverdomme. Het element -spille is toegevoegd om de taboewaarde en de verwrongen klankwolk van de authentieke vloek te verminderen. De emotionele waarde
duidt op lichte ergernis, wrevel en vergelijkbare frustraties.
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potvertiefjes
Bastaardvloek die bestaat uit een verkorte vervorming van godverdomme en een
verkleinwoord van tief (tyfus). De /ieAklank en het verkleinsuffix ontdoen de vloek
van zijn zware expressieve klinker en relativeren daardoor de ergernis en woede.
potvervandriedubbeltjes —> potjandriedubbeltjes.
potvervierdubbeltjes —> potjandriedubbeltjes.
potvolblommen
Bastaardvloek waarvan het eerste element een verbastering is van God. Het tweede is
een substitutievloek voor verdomme die een komisch effect beoogt. De vloek en
uitroep worden eufemistisch en schertsend gebruikt om gevoelens van irritatie,
ongeduld, ergernis of boosheid weer te geven.
potvolkoffie —> potverdekoffïe.
potvolzurebommen
Bastaard- en substitutievloek voor God verdoeme mij. Deze humoristische verwensing
is ontdaan van alle venijnigheid en ongeschikt gemaakt voor een blasfemische jihad.
Het is een verbloemende uitroep geworden van ingehouden woede, frustratie, irritatie
enz.
projectiel —> zweer.
pruik —> haar.
pruim —» steen, stoven.
pruimen —» moord, steken.
Pruis-Pommeren
Stoett (1943: nr. 1431) noteert uit een Limburgs tijdschrift de verwensing loop naar
Pruis-Pommeren, klitsen bakken! in de betekenis 'ik heb een vreselijke hekel aan je,
hoepel op, verdwijn ver uit mijn ogen'. De letterlijke betekenis van klits is 'knikker'.
Die betekenis is in de verwensing echter afgezwakt. In 1648 kwam Pommeren, gelegen
langs de Oostzee en thans voornamelijk Pools grondgebied, voor een deel aan Zweden
en voor een deel aan Pruisen, dat het in 1815 in zijn geheel verwierf. Of er een andere
reden dan de afstand was om iemand daarheen te verwensen weet ik niet. —» klits.
puinpoeder —» rollen.
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puist
De verwensing krijg de puisten op je bek zo groot als tomaten!, die alleen werd
opgetekend door een zegsman uit Terneuzen, drukt minachting en haat uit. De
betekenis is gelijk aan 'rot op'. In Den Haag kennen ze als variant krijg een achterlijke
puist! Het moge duidelijk zijn dat achterlijk de verwensing nog meer spanning wil
geven. Vgl. Bral e.a. (1998). —> uitknijpen.
puis, puister(t)
Vroeger was het gewoonte te zweren bij allerlei lichaamskwalen en ziektes. Men riep
deze over zich af als men de waarheid niet sprak. S. van Rusting gebruikt in zijn werken
de bastaardvloeken wat puister; wat puistert; o puis. Nemen wij aan dat het om een
ziekte gaat, dan is 'etterbuil' ons uitgangspunt. De oorsprong van dat woord is
onbekend. Misschien is er verband met puis, dat dienstdoet als een uiting van schrik
of verontwaardiging en dan dezelfde functie heeft als o jee!; wel, heremijntijd! Overigens fungeert puis ook in uitingen van enthousiasme of is het vergoelijkend en
sussend. —> pot.
pukkel
Een van de betekenissen van pukkel is 'kleine zweer'. Die letterlijke betekenis treffen
wij meestal niet meer aan in verwensingen als krijg een pukkel op je pik!; krijg een pukkel
op je snikkel! of krijg een pukkel op je murf! Deze laatste werd aangetroffen in Houten.
De beide eerste werden opgegeven door studenten van de Hoge School Rotterdam en
Omstreken. Alle drie drukken woede, frustratie en minachting uit en kunnen weergegeven worden met 'ik kots van je, maak dat je wegkomt'. Murf betekent letterlijk
'mond, bek, smoel'.
punt(je) —» zuigen.
pup —» pip.
pus —> kankerpus.
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qua(r)ten

qua(r)ten —> kwart.
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raam
De verwensing drie hoog het raam uit! roept letterlijk ongeluk af over degene op wie
men boos is geworden. De emotionele betekenis is 'ik veracht je'.
racekak
In het oosten van het taalgebied noteerde ik krijg de racekak, bokkenlul! De letterlijke
betekenis van racekak is 'diarree'. Het gaat hier om een synoniem van krijg het schijt!
of om een versterking daarvan. De emotie die erdoor uitgedrukt wordt, is minachting.
—> chips, diarree, schijt, schijterij, shit, slingerschijt, spetterschijt, spuitpoep.
rad
In het Middelnederlands komt de zelfvervloeking voor up een rat doet mi legghen eest
niet waer 'je mag mij op een wiel dat als strafwerktuig gebruikt wordt leggen (je mag
mij radbraken; pvs), als wat ik zeg niet waar is'. Een oorspronkelijke zelfverwensing
wordt door oneigenlijk gebruik tot vloek en uitroep van verontwaardiging.
raden —> koekoek.
raket —» maan.
rambam, rimbam
Het oudste citaat dat het wnt geeft, dateert uit 1929. Sanders en Tempelaars (1998)
hebben evenwel een nog ouder citaat gevonden, en wel in een liedje uit 1918 van
cabaretier Louis Davids. Met rambam of rimbam kennen wij de volgende verwensingen als krijg, steek de, het rambam!, je kunt wat mij betreft de rambam krijgen. Het
Bargoens woordenboek zegt er het volgende van: "Verwensing zonder duidelijke
inhoud, dus vrij onschuldig? R. is een afkorting van rabbi moosjee ben maimon, de
ontzagwekkende geleerde Maimonides (1135-1204), onder andere beroemd om zijn
geneeskunst en fïlosofisch-exegetische arbeid. Behalve om de klank, die gewelddadigheid suggereert, werd de naam van deze lijfarts van verschillende sultans wellicht ook
aangeroepen om daarmee de ziektes waarvoor hij ingeroepen moest worden, op te
roepen." Deze etymologie van Endt en Frerichs is niet onbetwist. Sanders en Tempelaars (1998) houden het erop dat de verwensing uit het Jiddisch komt: "Zeker is dat
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een harber rambam aan het begin van deze eeuw in het Jiddisch werd gebruikt voor
'een moeilijke plaats', dat wil zeggen: een moeilijk te interpreteren passage in een
godsdienstig of filosofisch werk. Mogelijk werd met krijg het rambam oorspronkelijk
bedoeld 'krijg een ziekte op een moeilijke plaats'." De expressieve kracht van de Irl,
lal, en lm(b)l geven de vloek een sterke emotionele lading. De emotionele betekenis
duidt op haat, ergernis, minachting, woede en vergelijkbare emoties en kan weergegeven worden met 'ik moet je niet meer, donder op'. Varianten van krijg de rambam!
zijn krijg de rimbam! en krijg de rimram!
rammelen —» verroesten, staart, trommel.
ramp
In het Middelnederlands komt de zelfverwensing 50 moet ie ramp hebben voor. Een
van de oudste betekenissen van dit woord is 'ziekte'. Dat verklaart het voorkomen
ervan in allerlei verwensingen, o.a. bij Jan van Doesborch [1528] : "Dronckaert, boeue,
ramp heb v croos." Het wnt vermoedt dat al zou hij, oihet, ramp hebben ook een soort
verwensing is met de betekenis '(god)verdomme'. In Die Evangeliën Vanden spinrocke
metter glosen bescreven ter eeren van den vrouwen [c. 1500] kunnen wij die betekenis
goed betrappen: "Die slaper mijn man sliept al doere sonder hem iet te verruren al
soudi ramp hebben" 'die slaper van een man van mij sliep zonder zich ook maar
enigszins te verroeren door, verdomme'. —» reet.
rampetampen
Een Brabantse correspondent gaf als verwensing op ga toch rampetampen! De letterlijke betekenis van rampetampen is 'neuken'. Dat het woord als verwensing gebruikt
wordt, zal alles te maken hebben met het klankexpressieve karakter ervan. De emotionele betekenis is 'ik heb een vreselijke hekel aan je, rot op, je kunt inrukken'.
ramptyfus
De verwensing krijg de ramptyfus! trof ik aan in Zoeterwoude. Zij drukt woede,
frustratie en minachting uit. Het element ramp dient ter versterking. De emotionele
betekenis is zoveel als 'rot op'.
ratsmodee
De verwensing loop naar de ratsmodee! is een eufemistische substitutievloek van loop
naar de duivel! Ook komt voor het elliptische de ratsmodee! De betekenis is die van
'loop naar de bliksem, loop naar de verdommenis, donder op'. Van Dale (1992)
vermeldt ook nog de werkwoordelijke uitdrukking naar de ratsmodee gaan 'naar de
verdommenis gaan'. De etymologie van ratsmodee vinden wij in het Bargoens woordenboek (1974: 119). Het woord is afkomstig van het Jiddisch nooch der Aschmedaj,
waarin Aschmedaj de naam is van een koning der demonen (Latijnse vorm Asmodeus),
die in het deuterocanonieke bijbelboek Tobias, hoofdstuk 3, 6 en 8 voorkomt.
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rattenkanker
In Amsterdam komt volgens Berns (1993: 86) de verwensing krijg de rattenkanker!
voor. De Grote van Dale (1992) noemt deze verbinding een "ruwe verwensing". In
woede geuit wil dat letterlijk niet meer zeggen dan 'ik wens je groot onheil, verderf,
ziekte of ongeluk toe, zo boos ben ik door je handelswijze op je'. Die verwensing komt
ook versterkt voor als krijg de rattenkuttenkanker! volgens een eenenvijftigjarige
correspondent uit Amsterdam. Rattenkanker zelf is overigens ook al een versterking
van krijg de kanker! —» grafkanker.
rattentering
Krijg de rattentering! is een versterkende verwensing van krijg de tering! De emotionele
betekenis ervan duidt op minachting, ergernis, boosheid en vergelijkbare emoties en
kan het best weergegeven worden met 'ik kots van je, donder in godsnaam op'. Beperkt
tot de Randstad.
rattentyfus
Krijg de rattentyfus! is een versterkende verwensing van krijg de tyfus! De emotionele
betekenis ervan duidt op minachting en vergelijkbare emoties en kan weergegeven
worden met 'ik kots van je, donder in godsnaam op'. Beperkt tot de Randstad.
rebben —» rib.
reedikuul
Mullebrouck (1984) geeft voor Vlaanderen de verwensing kust mijn reedikuul! Met
reticule 'handtas' heeft reedikuul niets te maken. Het is een eufemisering van het
vulgaire reet en het speelt een spel met ridicuul. De verwensing drukt minachting uit
en kan weergegeven worden met 'lazer op, bekijk het maar'. In 1999 bleken 8 van de
111 ondervraagde Vlamingen deze verwensing nog te kennen. —> kussen.
reet
In het hedendaags Nederlands komt zeer frequent de verwensing kus/lik mijn reet!
voor. Zij wordt geuit in geval van woede, frustratie enz., en ook om duidelijk te maken
dat het object van de verwensing de spreker volstrekt onverschillig laat, en kan
weergegeven worden met 'bekijk het maar'. Ook (aan) mijn reet! komt voor, met de
betekenis 'verrek'. Voor de elliptische antwoordverwensing (val) met je vork in je reet!
zie men onder het trefwoord helft. —> aars, gat, hersenspoelen, hol, kont, naad, naars,
poeper, steken, toges, vessie.
reetketelsteen
Een enkele maal trof ik de verwensing krijg reetketelsteen! aan. De letterlijke betekenis
van ketelsteen is 'steenachtige korst aan de binnenwand van een stoomketel'. In
combinatie met het vulgaire reet- betekent het 'verstopping van de darmen'. Onte-
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genzeggelijk drukt de verwensing minachting en walging uit. Wij hebben hier te
maken met een soort kunstwoord, dat in scholierentaal is ontstaan. In Den Haag kent
men volgens Bral e.a. (1998) ook krijg de mongolenreetketelstenen!, waarbij mongool
als versterking dienst doet. —» reetscheetvereelting, reetschilfer, reetschurft.
reetketelsteenherrie
De verwensing krijg de reetketelsteenherrie! werd slechts eenmaal aangetroffen. Het
kan niet anders of wij hebben hier te maken met een versterking van krijg de herrie!
De verwensing drukt woede en andere frustratie uit en betekent 'ik kots van je, rot
op'. —» herrie.
reetkever
De verwensing krijg reetkevers! is niet frequent aanwezig in het materiaal van mijn
enquêtes. Zij drukt een troosteloze minachting uit. Reetkever is een platte benaming
voor 'homoseksueel'. Aan die betekenis denkt men niet meer bij deze verwensing.
Ook niet aan een letterlijke betekenis van het type 'schildvleugelige kever in de anus'.
Wat men wel beoogt is, met het vulgaire karakter van reet- die minachting een extra
aanzet te geven.
reetscheetvereelting
Scholieren uit de kop van Noord-Holland kennen de met binnenrijm vervaardigde
verwensing krijg een reetscheetvereelting! Dit laatste is een fantasiewoord. In woede
geuit wil dat niet meer zeggen dan 'ik ben vreselijk boos op je, ik walg van je, rot op'.
In Den Haag komt voor krijg een hersenloze reetscheetvereelting!, waarbij hersenloos als
versterking dienstdoet. Vgl. Bral e.a. (1998). —» reetketelsteen, reetschilfer, reetschurft.
reetschilfer
Scholieren uit Rijnsburg kennen de verwensing krijg reetschilfers! De betekenis ervan
is 'ik walg van je, ik minacht je'. De letterlijke betekenis van 'schilfers aan je anus'
wordt hier niet gerealiseerd. Wel geeft het vulgaire reet de afkeer en minachting een
extra dimensie. —> reetketelsteen, reetschurft, reetscheetvereelting.
reetschurft
Onder scholieren in de kop van Noord-Holland komt de verwensing krijg de reetschurft!'voor. Zij drukt intense minachting uit. Aan de letterlijke betekenis van 'schurft
aan de anus' wordt in deze verwensing voorbijgegaan. Alleen de negatieve betekenis
van reet geeft de weerzin, minachting en afkeer een extra dimensie. —» reetketelsteen,
reetschilfer, reetscheetvereelting.
reetspleethaar —» gadver.
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regenen —> rug.
Reijnuit
Bij SintReijnuit is een zestiende- en zeventiende-eeuwse eedformule en bastaardvloek
waarin de apocriefe heilige St.-Reynuit, de patroon der losbollen, tot schertsende
getuige wordt genomen dat men de waarheid spreekt. Zo althans kan men bij
Leendertz (1878) lezen.
regen —» band.
rekken
Oorspronkelijk betekende rekken ook 'pijnigen, mishandelen door uitrekking van de
ledematen'. Het voorkomen vanaf de 19de eeuw van het werkwoord in verwensingen
is niet verrassend. Wel is het beperkt tot de Nederlandstalige gewesten van België.
Bekend is nog steeds de zelfverwensing ter bevestiging van de waarheid ik laat mij
rekken als het niet waar is. In het Land van Aalst kent men als variant ik laat mij rekken
van hier tot Rome, als ik lieg en in het Waasland zegt men ik laat mij rekken van hier
tot Rome en een krulleke aan alle bomen! Elders in Vlaanderen zijn de volgende
varianten opgetekend: ik laat mij rekken van hier tot Rome en rond alle bomen een
kronkel! of zij mogen mij rekken tot in de hel! Vgl. De Cock (1908: nr. 166). Dezelfde
bron geeft ook nog ze moeten hem rekken! Een oorspronkelijke vrome wens is door
oneigenlijk gebruik tot vloek en uitroep van verontwaardiging, woede e.d. geworden.
reutellong —> gadver.
rib
In de historische eedformule bij Gods ribben worden God en zijn ribben tot getuigen
aangeroepen dat men de waarheid spreekt. Het ijdel gebruik van die eedformule
maakt haar tot vloek, die, om anderen niet te kwetsen, verbasterd en dus afgezwakt
kon worden. Vooral in de Middeleeuwen gebruikt. In de 15de en 16de eeuw komt de
variant bij den rebben, ribben voor. O.a. in Het spel vanden heilighen sacramente vander
Nyeuwervaert. Zweren bi den ribben betekent daar volgens de tekstbezorger, W.
Asselbergs, 'bij de balken waaruit het kruis vervaardigd is'. Niet geattesteerd in het
wnt. Wel in Mariken van Nieumeghen. —> oog.
ridderschap
De ridders zwoeren bi ridderscape 'bij hun eer als ridder'. Dit te pas en te onpas doen,
maakte van deze hoofse eed een vloek.
ridt
Eind Middeleeuwen komt de verwensing Godt moet dy die ridt geven 'dat God je de
koorts geeft' voor. Later niet meer gevonden.
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rieken
Mullebrouck (1984) kent voor Vlaanderen, de verwensing ga riekt het! Rieken is een
nevenvorm van ruiken. Navraag in 1999 leerde dat de verwensing ook nu nog bekend
is, want 33 van de 111 zegslieden bevestigden dat. De oorspronkelijke betekenis 'met
de reukzin gewaarworden' heeft in deze verbinding een emotionele gekregen die duidt
op haat, afkeur, minachting enz. Interessant is waar het op slaat. Ik stel voor te
interpreteren als 'ga weg, word gewaar dat ik je niet luchten of zien kan'. Het is het
object van gewaarworden. —» gaan.
rijden
Als een boze geest of kwelgeest het onderwerp is van het werkwoord rijden betekent
het 'kwellen, plagen'. Als een ziekte of kwaal dienst gaat doen als subject van rijden,
ontstaan er verwensingen. Zo kennen wij in het Middelnederlands die corts ridene,
dat vertaald zou kunnen worden met 'moge de koorts hem kwellen'. De verwensing
rijd je (eigen) te pletter! betekent 'maak dat je wegkomt' en wordt gebruikt in geval
van verontwaardiging, boosheid, woede. De verwenser wil een aangesprokene zijn wil
opleggen, vandaar de gebiedende wijs. Bij Sanders en Tempelaars (1998) vond ik nog
de varianten rij jezelf maar te pletter! en rijd je eigen kinderen maar te pletter!
rijk
Voor de vloek rijk God 'machtig God', die dienst doet als emotionele ontlading van
frustratie, irritatie e.d., gaat dezelfde betekenis op als voor godverdomme. —> God.
rijst —> gort2.
rimbam —» rambam.
rimram
In het hedendaags Nederlands komt de verwensing krijg het rimram! voor om uiting
te geven aan woede en andere frustraties. Het rimram moet iets verschrikkelijks zijn;
een ziekte bijvoorbeeld, of een andere calamiteit. De betekenis van de verwensing is
'bekijk het maar, ik wil niets meer met je te maken hebben'. Van origine is rimram
een klanknabootsend woord ter aanduiding van holle, ijdele klanken, woorden
zonder zin of betekenis. Misschien dat de letterlijke betekenis van de verwensing
inderdaad zoiets is als 'ik wens je toe dat je alleen betekenisloze, holle klanken kunt
voortbrengen, ik wens je toe dat je gek wordt'.
rododendron
Substitutievloek voor godverdomme. De klankschildering maakt het mogelijk om
gevoelens van onmacht, verbazing enz. met dit woord te ontladen zonder de omgeving
te schokken. Voorts is de term verheven in zijn machteloosheid.
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roeien —> koorts.
roer
Een enkele keer komt de verwensing aan mijn roer! voor. De metaforische betekenis
van roer is 'mannelijk lid'. De emotionele betekenis van de verwensing is 'bekijk het
maar, ik wil niets meer met je te maken hebben'.
rog1
Een fraaie substitutievloek voor godverdomme konden wij optekenen uit ons materiaal: honderd zakken rog voor de nonnen! De achtermondvocalen hebben stellig
klanksymbolische waarde. —» gort, non, zak.
rog2
De rog, een vis die de meeste overeenkomst vertoont met de haai, schijnt een
eigenaardige reuk te hebben. Vandaar uitdrukkingen als stinken als een rog; vies of vuil
zijn als een rog. Men dacht dat die stank veroorzaakt werd door de urine van de vis.
Tegen deze achtergrond moet men de verwensing dat hem de rog bezeikt! begrijpen.
Overigens zijn er tot nu toe uitsluitend achttiende-eeuwse bewijsplaatsen van die
verwensing aangetroffen.
roggenstaart
In de 17de eeuw kende men de elliptische verwensing een roggenstaart in je gat of aars!
Als een rog overeenkomst vertoont met een haai, en dat doet hij, dan is iemand een
roggenstaart in zijn anus toewensen niet het geringste ongemak. Dit laatste wordt nog
erger als men denkt aan de 'weerhaken van de pijlstaartrog'. De verwensing zal alleen
gebruikt zijn bij een grillige uitbarsting van woede, haat, weerzin e.d.
rok —> vallen
rolberoerte
Net als rollingen rolkoorts is rolberoerte een 'beroerte waarbij men over de grond rolt'.
Het woord is niet opgetekend voor het einde van de 19de eeuw en wordt bijna
uitsluitend in verwensingen gebruikt. Dat geldt ook voor rolling en rolkoorts. Ook
thans kennen wij nog krijg een rolberoerte! Buiten de sfeer van de verwensingen komt
voor: ik krijg er een rolberoerte van. In dat geval hebben wij te maken met een
verzuchting. Vgl. Stoett (1943: nr. 1948). De emotionele betekenis van de verwensing
duidt vaak op ergernis, onverschilligheid jegens de opponent, teleurstelling enz. en
kan het best weergegeven worden met 'rot op, je kunt me gestolen worden'. Sanders
en Tempelaars (1998) hebben een paar prachtige uitbreidingen, respectievelijk versterkingen van deze verwensingen: krijg een rolberoerte, alle dagen raak! (in 1909
opgetekend in West-Friesland); krijg een rolberoerte in/door het Haagse Bos, iedere
boom raak! en krijg een rolberoerte van hier naar Duitsland en in godsnaam terug als
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(...)! In hun materiaal bevindt zich ook de volgende zeer uitvoerige lokale variant, die
afkomstig is uit Woerden: ik wens je een rolberoerte van hier tot Nieuwerbrug om de
andere boom raaks met puisten en bulten! Deze verwensing dateert van het einde van
de 19de of het begin van de 20ste eeuw volgens de zegsman. —» rolling.
rolkoorts —» rolberoerte.
rollebollen
De oorspronkelijke vrome bede onze-lieve-Heer mag mij rollebollen in een papieren
zak, als het niet waar is, is door oneigenlijk gebruik tot vloek en uitroep van verontwaardiging geworden. De betekenis van rollebollen is 'over de kop ergens afrollen'.
rollen
In Polletje Piekhaar [1935] van Rotterdammer Willem van Iependaal komt de verwensing rol in puinpoejer! voor. Aan de eigenlijke betekenis 'poeder van puin' denkt men
niet meer. Het gaat meer om gevoelens van afkeer, haat en woede. De boosheid, woede
enz. van de verwenser worden hier vertolkt door de donkere klinkers, door de
ronkende Irl en door het allitererende ploffen van de Ipl. In Vlaanderen komt volgens
Mullebrouck (1984) voor ze moesten u rollen in een ton met nagels! Die verwensing
drukt eveneens woede, afkeer, minachting, haat enz. uit en kan weergegeven worden
met 'ik kots van je, rot op, het ergste is alleen goed voor je'. Nagel betekent hier
'spijker'. —» rondlopen.
rolling
Jan Berns (1993: 87) noemt de verwensing krijg een rolling van hier tot Haarlem, alle
paaltjes raak! een Amsterdamse verwensing. Rolling is hetzelfde als rolberoerte 'een
beroerte waarbij men over de grond rolt'. Deze verwensing wil iemand ziekte, ongeluk
en onheil bezorgen. De emotionele betekenis is 'ik kots van je'. Vgl. Stoett (1943: nr.
1948). Sanders en Tempelaars (1998) geven als versterkende uitbreidingen: krijg een
rolling, hiervandaan tot de sluis! (gehoord in de Zaanstreek). —» rolberoerte.
Rome —» rekken.
rondlopen
Als schertsende verwensing komt in de 19de eeuw voor loop rond! Voor de betekenis
van die verwensing kan men aansluiting zoeken bij 'een gevoelen, een denkbeeld en
dergelijke met zich ronddragen'. Maar waarschijnlijker is dat loop rond! niets anders
is dan een variant van loop heen! 'ga weg, kom nou'. Vaak ook wordt de verwensing
uitgebreid. Zo vond ik loop rond, dan kun je rollen! en loop rond en laatje hielen zien!
Vgl. Van Eijk (1995:136). —>• rondom.
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rondom
Met rondom worden verwensingen gevormd. Er is allereerst de verwensing loop
rondom!, die hetzelfde betekent als loop rond! en beperkt is tot de 19de eeuw. En er is
vervolgens de genadeloze verwensing loop rondom naar de bliksem! Dit laatste is een
versmelting van loop rondom! en loop naar de bliksem! Men heeft rondom in deze
verwensingen ook wel eens opgevat in de zin van 'in de rondte'. Net als bij loop rond!
kan men hier denken aan een variatie op loop heen! 'ga weg, kom nou'. De emotionele
betekenis duidt op afkeer, weerzin, ergernis en vergelijkbare emoties.
roodkoperen —» klarinettyfus.
rook
De zestiende- en zeventiende-eeuwse bastaardvloek by gans roock moeten wij waarschijnlijk interpreteren als 'bij Gods lichaamsgeur, bij Gods zweetlucht'. Ongetwijfeld
gaat ook deze vloek op het lijden van Jezus Christus terug. —» zweet.
Rotjeknar, Rotjeknor
Koosnaam, bijnaam en geuzennaam die Rotterdammers voor hun stad gebruiken.
Deze naam, waaraan enige klankschilderende waarde niet ontzegd kan worden,
fungeert regelmatig als substitutievloek van godverdomme. Vaak wordt het woord
gevolgd door de toevoeging nog aan toe. De vloek drukt verbazing, ongeloof e.d. uit.
—» Rotterdam.
rotkanker
De verwensing krijg de rotkanker (in je eigen hart)! is een versterking van krijg de
kanker! De emotionele betekenis is 'ik walg van je en wil absoluut niets meer met je
te maken hebben, rot op'.
rotmoord —» steken.
rotten
In De Hunnen [1983] van Jan Cremer komt de verwensing rot in de hel! voor. En van
enige fijnzinnigheid is in de verwensingen rot weg! en rot naar je familiegraf! niets te
vinden. Beide verwensingen wensen het slachtoffer van iemands woede veel onheil
toe. De emotionele betekenis is dan ook 'ik walg van je'. De Ley (1994: 80) vermeldt
nog de volgende Arabische vloek: moge uw linkeroor rotten en in uw rechterzak vallen.
En een zegsman uit Hilversum stuurde als variant van de eerste regel van het
verwensingsversje stik, verrek, verrot, verteer op: stik, sterf, rot, verteer. —» familiegraf,
hel, oprotten.
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Rotterdam
F. Schmidt-Degener schreef in 1942 al over Rotterdam: "De naam zelf dreunt als een
vloek." Na de oorlog maakte K. Norel daarvan: "Rotterdam - de naam rommelt als
een uitlopende ankerketting." En inderdaad, de plaatsnaam fungeert als substitutievloek van godverdomme. Dat wordt vooral veroorzaakt door de klankschilderende
waarde van de donkere klinkers en de Ir/. En het is een bekend feit, donkere klanken
associëren wij vaak met gevoelens van onlust, woede enz. Vgl. Kruyskamp (1943).
Rotjeknar.
rotverdekke, rotverdikke, rotverdokke
Bastaardvloek, waarvan het eerste deel een verzachte vorm is van God, en het tweede
een verbastering van verdomme. De vloek en uitroep worden gebruikt om uitdrukking
te geven aan allerlei gevoelens van frustratie. —> verdikke.
rotverdomme
Bastaardvloek, waarvan het eerste deel een verzachte vorm is van God. De vloek en
uitroep worden gebruikt om uitdrukking te geven aan allerlei gevoelens van frustratie,
zonder de directe omgeving te choqueren. Vgl. ook snotverdomme. —» verdomme.
rug
Weinig majesteitelijk zijn de verwensingen je kunt mij de rug op! en haar elliptische
variant me rug op! De emotionele betekenis duidt op minachting en vergelijkbare
emoties en kan weergegeven worden met 'bekijk het maar, je kunt me wat'. Zij
drukken a.h. w. een soort duizelingwekkende minachting en onverschilligheid uit. Een
mooi voorbeeld van het gebruik van deze verwensing vinden wij in Opoe Herfst [1986]
van Rotterdammer Jan Oudenaarden: "Je kan me rug op, me buik af, en me lul als
springplank gebruike." Mullebrouck (1984) kent voor het Vlaams ga op uw rug liggen,
dan regent het niet in uw gat! Duidelijk is dat ook deze verwensing minachting uitdrukt
en weergegeven kan worden met 'rot op'. —» deur, hart, jeuk.
ruiken —» rieken.
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saccar —> sakker.
sacke —> zak.
sackeraekerdekraek -> sakker.
sacrament
P.C. Hooft gebruikt al het werkwoord sacramenten 'sacrament zeggen, vloeken'. Een
frequent voorkomende eedformule was bij de sacramente. Hoewel, wat heet frequent,
als het WNT de verbinding niet afzonderlijk behandelt en volstaat met een bewijsplaats
uit de Historie van Broer Cornelis Adriaensen van Dordrecht [1569]. De frequentie geldt
de periode van vóór 1500. Omdat van sacrament zowel de vorm in het enkelvoud, als
die van het meervoud voorkomt, is niet op voorhand te beslissen of er sprake is van
een verwijzing naar de zeven sacramenten dan wel naar de eucharistie, het voormalige
sacrament des altaars. Tot in de 19de eeuw komt sacraments voor in de betekenis
'vervloekt, verdomd'. Thans is dat gebruik verouderd. De formule blijkt niet verbasterd te zijn vóór de 17de eeuw, maar daarna regent het verminkingen. Vooral het eerste
woorddeel moet het ontgelden: akker-, sakker-, sapper-, slabber-, slapper- en setterzijn het resultaat.
Soms wordt er een ander woord, meestal een bastaardvorm van God, aan toegevoegd.
Dat zien wij bijvoorbeeld in: by gantsch ackrementen, by gort slappermenten, gans
slobbermente. Soms is die toevoeging een telwoord: wa dusent slappermente, pots
duysent slabrementen. In de zestiende- en zeventiende-eeuwse kluchten is de taal uit
het leven gegrepen. Wij horen daarin niet alleen de taal van alledag, die ververwijderd
is van de renaissance-idealen van de grote auteurs als Hooft, Huygens, Tesselschade
e.a., wij kunnen ook ooggetuigen zijn van een hagel van groteske en mogelijk als
onderhoudend bedoelde verbasteringen. Zo komt in Bredero's Klucht van de Koe
[1612] o gants sacker venten en in Griane [1616] by seven sacken krenten voor. Als elders
speelt hier het telwoord weer een intrigerende rol. Seven zal onmiskenbaar verwijzen
naar de zeven sacramenten. Een ander telwoord komen wij tegen in gans duizent
sacramenten in de verbastering gans duizent kerrement. De relatie met de sacramenten
is volledig losgelaten op het moment dat wij verbasteringen tegenkomen van het type
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wat duysent secken, dat waarschijnlijk een verkorting is van wat seven secken krenten.
De Baere wijst in zijn Krachtpatsers (1940: 123) ook nog op gans vijf menten, dat hij
houdt voor een contaminatie van Gods vijf wonden met hi den seven sacramenten. Ook
suggereert hij, dat de uitroepen gans suyker krenten, gans suykermelken en hoe duysent
suycker-erretten uit Kluchten en Rodd'rick endeAlphonsus [1611] van Bredero teruggaan
op by de sacramente. O seuven ('zeven') sacken met krenten behelst een komische
woordspeling op sacrament. In ons hedendaags materiaal van het algemeen Nederlands is sakkerment niet frequent. Het komt nog voor, maar daarmee is dan alles
gezegd. In de dialecten en regiolecten is die frequentie wat hoger, zoals het Zuid-Oostvlaamsch Idioticon laat zien. Daar vindt men ook nog wel heilig sacramenten! dat
ergernis, ongeloof e.d. uitdrukt.
sacraments
Toen in 1733 de Veurnse burgemeester-landhouder Charles Zannequin in dronken
toestand schepen-keurheer Antoine van Crombrugghe uitschold voor alles wat niet
mooi was, wierp hij hem ondermeer de woorden "ghy sacramentschen blauw (of
blanc) beck ('sul'), ghy (...) sacramentschen jongen" en "ghy sacramentschen juge"
toe. Wat is de precieze betekenis van dit sacraments7. Het woord betekent 'vervloekt,
verdomd'. In het WNT is deze bastaardvloek opgenomen als afleiding van sacrament.
Het grootste woordenboek ter wereld geeft twee voorbeelden van het bijwoordelijk
en één voorbeeld van het adjectivisch gebruik. Als adjectief komt sacraments voor in
een gedicht van P.C. Hooft uit circa 1607: "Den sakermentschen wl bij solennelen
eedt// Verclaerden wat hij was...": 'De verdomde uil verklaarde met een plechtige eed
wat hij was...'
sacristi
Substitutievloek van het Franse sacre of van sacré Christe 'heilige Christus'. Als variant
komt ook voor sakkeriestie. Het is een eufemistische uitroep die verbazing, ongeloof
e.d. uitdrukt. Mogelijk moeten wij deze term in verband brengen met sacristie 'vertrek
in de kerk waar de priester respectievelijk dominee zich verkleedt'. —» sapristie.
saint mieijaar
Het Franse saint 'heilig', dat een hoge taboewaarde heeft bij ijdel gebruik, wordt ter
versterking van vloeken gebruikt. Die versterking bereikt helemaal grote hoogten in
de stapelvorm saint mieijaar de godvernondeju. Ook hier geldt: hoe groter de teleurstelling, ergernis, het ongeloof e.d. die afgereageerd moeten worden, hoe uitgebreider
de vloek. Een enkele keer komen ook sintmieljaar en saintnondedju voor. Beperkt tot
het zuiden van het taalgebied. —» nondeju.
saintnondeju
Bastaardvloek die bestaat uit het Franse saint 'heilig' en een verbastering van het
Franse au nom de Dieu. Enige orkestrale krachtpatserij kan men deze vloek niet
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ontzeggen. Hij wordt dan ook gebruikt om woede, onbehagen, haat, wanhoop e.d.
tot uitdrukking te brengen.
sakerloot —> sakkerloot.
saki(ë)
Verbastering van het Franse sacré of sacre (nom de) Dieu. Deze eufemistische vloek
en uitroep drukt verwondering e.d. uit. Beperkt tot het zuiden van het taalgebied.
sak(k)avan
Bastaardvloek van het Franse sacré en het voorzetsel van, dat als een klanksubstituut
van Dieu fungeert. Deze vloek komt voor in de omgeving van Kortrijk en heeft
dezelfde gebruikswaarde als 'verdomd'.
sakkeerdementen —» sakker, sacrament.
sakkenband
Bastaardvloek die beperkt is tot de Bommelerwaard. Hij drukt voorzichtige verontwaardiging uit en is verbasterd uit het Franse sacre of sacré. Het tweede lid lijkt mij
een betekenisloos, maar wel klankschilderend element.
sakker
Bij het Franse sacre of sacré ontstaan in het Vlaams idiomatische verbindingen van
het type 'nen sakker door leggen 'een knoop leggen, vloeken' en 'nen sakker op zetten
'beginnen te vloeken'. Sakker kan een verbastering en verkorting zijn van sacré of sacre
nom de Dieu. Letterlijk betekent dit 'gezegende naam van God'. In die betekenis heeft
het niets te maken met een angstaanjagende vloek, maar alles met een godsvruchtige
aanroeping. Deze Franse uitroep werd in het Nederlands een ronkend koeterwaals
met een verpletterende kracht. Sakkernondedju luidt de aan het Nederlands aangepaste vorm voluit. Het oorspronkelijke Franse woord wordt ook gebruikt als eerste
lid in verschillende, merendeels verouderde bastaardvloeken, zegt het WNT. Het
noemt sakkerloot, sakkerdeboeren, sakkerdeju, sakkerju, sakkerdemallemosterd(pot),
sakkerjannetje (in Noord-Holland), sakkerkoek-en-vijgen (Bredero), sakkerlijden (Bredero), sakkerlijsjes (uit sakkerlijden of van het Franse sacré, sacre calice), sakkerloosjes
(uit sakkerloot), sakkerwilgen en sakkerzinnen. Beide laatste zijn eveneens alleen
aangetroffen bij Bredero. O gans saccar Uden komt voor bij Bredero en Coster. In de
klucht Dronke Jaap de boer, op het concert [circa 1710] van J. van Elsland komt de
nonsensicale verbastering sackeraekerdekraek voor. Het tweede element doet alleen
dienst als klanknabootsend element. Deze verbastering is te vergelijken met ons
hedendaags sapperdekrakepit, dat waarschijnlijk een kindervloek is. Wat ermee uitgedrukt wordt? Verbazing, verrassing, ongeloof e.d. Oï sakkerdementen ook in dit reeksje
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thuishoort, zoals het WNT suggereert, wens ik vooralsnog te betwijfelen. Ik behandel
het bij voorkeur onder sacrament.
Bekende en ontwapenende verbasteringen met sakker- uit het enquêtemateriaal zijn:
sakkerjen, sakkerju(us), sakkers en sakkerse. Milde verbasteringen van sakker zijn
sapper-jen-pen, sapperdekrakepit, sappersti, die ik alle noteerde bij A.M. de Jong. De
vloek en de uitroep doen dienst om schrik, verbazing, verontwaardiging, irritatie,
woede enz. bij het zien of vernemen van iets ergerlijks, ontzettends, verbijsterends,
ongehoords, frustrerends enz. uit te drukken.
Als versterker vinden wij sakker in sakkerdenondegodver, sakkerdomme, sakkerloot,
sakkernondegodver, sakkerpietjes, sakker vingt milliards de nondeju. —> godsakker,
zinnen.
sakkerblomme
Verbastering van sakkerdomme. Een contaminatie dus van het Franse sacré, sacre en
verdomme. De eufemistische, schertsende vloek en uitroep bevrijden de vloeker van
gevoelens van boosheid, schrik, verbazing, verontwaardiging, irritatie, woede enz.
Thans beperkt tot het zuiden van het taalgebied.
sakkerboeren —> sakkerdeboeren.
sakkerdanelijsten —» zakkerdane lijsten.
sakker(de)bleu
Bastaardvloek van het Franse sacre of sacré (nom de) Dieu. De vloek en de uitroep
drukken schrik, verbazing, verontwaardiging, irritatie, woede enz. uit. Beperkt tot het
zuiden van ons taalgebied. —>• bleu, parbleu, sarnibleu.
sakkerdeboel
Verbastering van het Franse sacre of sacré (nom de) Dieu, waarbij boel, wellicht via
bleu, een substitutievloek is voor Dieu. De vloek en de uitroep drukken dezelfde
gevoelens uit als sakkerblomme, sakkerdeboeren, sakker(de)bleu enz. Beperkt tot het
zuiden van het taalgebied.
sakkerdeboeren
Bastaardvloek die bestaat uit sakker en de substitutievloek de boeren, welke laatste
dient om te voorkomen dat het taboe al te zeer doorbroken wordt. Als variant komt
voor sakkerboeren. Vaak gaat get vooraf. Voor de emoties die deze vloek annex uitroep
uitdrukt, zie men sakkerblomme. Beperkt tot het zuiden van het taalgebied.
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sakkerdee, sakkerdek(k)e(n), sakkerdzee(t)
Verbastering van de Franse eed/vloek sacre of sacré (nom de) Dieu. De vloek en de
uitroep doen dienst om schrik, verbazing, verontwaardiging, irritatie, woede enz.
eufemistisch uit te drukken. Beperkt tot het zuiden van het taalgebied. Varianten zijn
sakkerdzjee(s), sakkerdz]ie, sakkerdzie(t)(e) en sakkerdzit(te). Het tweede element van
deze bastaardvloek is de emfatische d van Dieu, domme of verdomme. —> gvd.
sakker (de)f en tere
Bastaardvloek van het Franse sacre of sacré (nom de) Dieu, waarbij fentere een
nonsensicale substitutie is. De vloek en de uitroep drukken dezelfde gevoelens uit als
bijvoorbeeld sakkerblomme, sakkerdee, sakkerdekelingen enz. Beperkt tot het zuiden
van het taalgebied.
sakkerdeju —> sakkerju(us).
sakkerdeke, sakkerdekke(n) —» sakkerdee.
sakkerdekelingen —> sakkerdeke.
sakkerdekrakepit
Bastaardvloek die nog in 1984 in Vlaanderen werd aangetroffen. Vgl. Mullebrouck
(1984). De elementen waaruit de term bestaat, zijn doorzichtig met betrekking tot
sakker. Dit is een verbastering en een verkorting van het Franse sacre of sacré nom de
Dieu. De betekenis van krakepit 'iemand die altijd sukkelt of bedlegerig is', is hier
natuurlijk niet gerealiseerd. Krakepit dient om de doordenderende dreun van de vloek
en dus de emotie ervan af te zwakken. De tot uitroep geworden vloek drukt daardoor
gespeelde boosheid en verbazing tegenover kinderen uit.
sakkerdekriek —» sakkerkriek.
sakkerdeku
Verbastering van de Franse vloek sacre of sacré (nom de) Dieu. Niet geheel zeker is of
wij hier een uitspraak -deeke of -dekuu moeten aannemen. De gevoelens die door deze
vloek uitgedrukt worden, zijn dezelfde als bij o.a. sakkerdee. Beperkt tot het zuiden
van het taalgebied.
sakkerdemallemosterd(pot)
Bastaardvloek die gevormd is uit sakker en de substitutievloek demallemosterd(pot).
Vgl. potverjanvandemieremallemosterd. Hoewel de vloek probeert het taboe te respecteren, drukken de klinkers a en o toch iets van woede, teleurstelling, ongeduld e.d.
uit. Maar de eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat het om een minimum aan emotio-
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naliteit gaat. Beperkt tot het zuiden van het taalgebied. -> potverjanvandemieremallemosterd.
sakkerdementen
Wij mogen hier wellicht een lijdensvloek veronderstellen. Uitgangspunt is dan de
verbasterde vorm sakkerde vijfmenten, waarbij meuten een substituut is voor wonden.
De betekenis was dan oorspronkelijk 'bij de heilige vijf wonden' (van Christus aan
het kruis). Een andere verklaring kan zijn dat de d tussengeplaatst is en sacramenten
de niet-verbasterde vorm is. —» menten.
sakkerdetn(m)e, sakkerdimme
Bastaardvloeken, afgeleid van het Franse sacre of sacré (nom de) Dieu. Het tweede
element lijkt een betekenisloos substituut, maar is waarschijnlijk de emfatische d van
Dieu, waarmee de vloeker een eufemistisch spel speelt. Niet uitgesloten is natuurlijk
dat deme of demme een verkorte verbasterde vorm is van verdomme. De term
weerspiegelt allerlei onbeteugelbare driften. De vloek en de uitroep doen dienst om
schrik, verbazing, verontwaardiging, irritatie, woede enz. bij het zien of vernemen van
iets ergerlijks, ontzettends, verbijsterends, ongehoords, frustrerends enz. uit te drukken.
sakkerdenondegodver
Bastaardvloek van een ongekend voltage die versterkt wordt door het aan elkaar
koppelen van sakker, nonde en godver, respectievelijk een vervorming van het Franse
sacré of sacre, een verkorting en vervorming van het Franse nom de Dieu en een
verkorting van godverdomme. Natuurlijk is de verbastering bedoeld om het taboe
trefzeker te doorbreken, maar die bedoeling slaagt slechts in beperkte mate. Ook hier
geldt: hoe langer de vloek des te heviger de emoties. De emoties die bij deze vloek
passen zijn blinde woede, razernij, haat e.d. Beperkt tot het zuiden van ons taalgebied.
sakkerdenondeju
Zware bastaardvloek die bestaat uit de verbasteringen sakker en nondeju, beide uit het
Frans, respectievelijk van sacré of sacre en nom de Dieu. Vloek en uitroep doen dienst
om hevige woede, wrok en andere frustratie uit te drukken. Beperkt tot het zuiden
van het taalgebied.
sakkerdepiet(jes)
Verbastering van de Franse vloek sacré of sacre (nom) de Dieu. Varianten zijn
sakkerpiet, sakker(de) pietsies. De milde vloek en de uitroep drukken dezelfde gevoelens uit als sakkerbleu, sakkerdeku e.d., dus schrik, verbazing, verontwaardiging,
irritatie, woede enz. Piet kan een substituut zijn voor God. Beperkt tot het zuiden van
het taalgebied. —» Jan1.
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sakkerdepint
Bastaardvloek die alleen in Vlaanderen is aangetroffen. Vgl. Mullebrouck (1984). Het
element sakkerde- is een verbastering van het Franse sacre of sacré (nom) de Dieu. Pint
'glas of pot met bier of wijn' wordt hier gebruikt als vloekverzachter. De vloek drukt
dezelfde emoties uit als sakker'depiet(jes). Zie verder op dat trefwoord.
sakkerdesakker
Bastaardvloek waarin het element sakker herhaald wordt om de taboewaarde van het
enkelvoudige sakker te verzwaren. Ook hier geldt dat hoe langer de vloek is, des te
heviger de emoties die erdoor worden uitgedrukt. De vloek en de uitroep drukken
a.h.w. schrik, verbazing, verontwaardiging, irritatie, woede enz. in het kwadraat uit.
Beperkt tot het zuiden van het taalgebied.
sakkerdesnikker
Bastaardvloek die alleen in Vlaanderen is aangetroffen. Vgl. Mullebrouck (1984).
Sakkerde- is een verbastering en verkorting van het Franse sacre of sacré de nom de
Dieu. Snikker betekent hier natuurlijk niet 'iemand die snikt', maar doet dienst als
verzachter van het bijtende sakkerdenondeju. De emoties die de term uitdrukt, zijn
voorgewende boosheid, verbazing, verontwaardiging en vergelijkbare emoties. Het
binnenrijm Is - snl geeft de vloek een chromatische klank.
sakkerdetwee
Bastaardvloek, afgeleid van het Franse sacre of sacré (nom de) Dieu. De vloek en de
uitroep drukken uit dat de vloeker die deze term gebruikt minstens eenmaal zo
woedend, geïrriteerd enz. is, als degene die alleen sakker zegt. Beperkt tot het zuiden
van het taalgebied.
sakkeidianter, sakkerdiënter
Bastaardvloek waarvan het eerste element een verbastering is van het Franse sacre of
sacré en het tweede van het Franse diantre 'duivel'. Als variant komt sakkerdzentere
voor. De vloek en de uitroep geven uiting aan gevoelens van schrik, verbazing,
verontwaardiging, irritatie, woede enz. Beperkt tot het zuiden van het taalgebied.
sakkerdie, sakkerdjie
Bastaardvloek, afgeleid van het Franse sacre of sacré (nom de) Dieu. De emotionele
waarde ervan is woede, ongeloof e.d. Vaak ook gebruikt om een bepaalde constatering
extra kracht bij te zetten.
sakkerdimme —» sakkerdem(m)e.
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sakkerdit(te)
Bastaardvloek, afgeleid van het Franse sacre of sacré (nom de) Dieu. Wie met deze term
zijn woede, wrok of andere frustraties uit, gebruikt een minder emotionele en dus
minder botte vloekbijl dan hij die zich bedient van bijv. sakkerdomme. Beperkt tot het
zuiden van het taalgebied.
sakkerdjen, sakkerjen
Bastaardvloek die een verbastering is van sakker jan, dat op zijn beurt weer een
verbastering is van het Franse sacre of sacré (nom de) Dieu. De vloek drukt verontwaardiging, boosheid, ongeduld, verbazing enz. uit. Vooral in Kempenland. —> Jan1.
sakkerdoeize
Bastaardvloek, afgeleid van het Franse sacre of sacré (nom de) Dieu. Het tweede
element is niet meer dan een klanksubstitutie van Dieu. Als (dialect)varianten komen
sakkerdoes, sakkerdoeze, sakkerdoze, sakkerdore, sakkerdorie voor. De vloek en de
uitroep verklanken zowel onbeheerstheid als verontwaardiging, irritatie, woede enz.
Beperkt tot het zuiden van het taalgebied. —» sakkerdee, sakkerdeju, sakkerdzoe.
sakkerdoeme —» sakkerdomme.
sakkerdoes, sakkerdoeze —> sakkerdoeize.
sakkerdomme
Bastaardvloek, gevormd door sakker en de verkorte vorm van verdomme. Als variant
komt sakkerdoeme voor. De vloek en de uitroep drukken dezelfde gevoelens uit als
godverdomme. Beperkt tot het zuiden van het taalgebied.
sakkerdore, sakkerdorie, sakkerdosie
Bastaardvloeken, afgeleid van het Franse sacre of sacré (nom de) Dieu. Het tweede
element is niet meer dan een klanksubstitutie. De eufemistische vloeken en uitroepen
doen dienst om schrik, verbazing enz. uit te drukken. Beperkt tot het zuiden van het
taalgebied.
sakkerdoze —» sakkerdoeize.
sakkerdzee(t) -> sakkerdee.
sakkerdzentere —» sakkerdianter.
sakkerdzie(t)(e), sakkerdzit(te) —> sakkerdzee(t).
sakkerdzjee(s), sakkerdzjie —» sakkerdzee(t).
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sakkerdzoe, sakkerdzoo, sakkerdzoole
Bastaardvloeken, afgeleid van het Franse sacre of sacré (nom de) Dieu. Het tweede
element is niet meer dan een klanksubstitutie van Dieu. Zie voorts sakkerdoeize.
sakkereels
Waarschijnlijk van het Franse sacré of sacre afgeleid. Het woord fungeert in de 17de
eeuw als bastaardvloek en heeft de betekenis 'vervloekt, verdomd'. Alleen aangetroffen bij Bredero. Een variant is sakkereers.
sakkerelemen ten
Bastaardvloek bestaande uit sakker en elementen, waarbij dit laatste zeker niet als een
substitutievloek fungeert, gezien het voorkomen van de elementen onweer, bliksem
e.d. in vloeken en verwensingen. De vloek en de uitroep doen dienst om schrik,
verbazing, verontwaardiging, irritatie, woede enz. uit te drukken.
sakkerhel —> hel.
sakkeriestie —» sacristi.
sakkerjan
Bastaardvloek die ongeloof en irritatie uitdrukt. Gevormd uit het Franse sacre of sacré
en Jan, dat een substituut is van God. Beperkt tot de provincie Antwerpen. Een luchtige
toets siert deze vloek.
sakkerjannetje
Vooral in Noord-Holland voorkomende bastaardvloek die bestaat uit de vorm sakker
en de substitutievloek jannetje. De verkleinvorm maakt dat de vloek en uitroep op
bijna speelse wijze frustratie, teleurstelling, ongeduld en andere irritaties verwoorden.
-> Jan1.

sakkerjen —> sakkerdjen.
sakkerju(us)
Bastaardvloek, gevormd van sakker en nonde- of sodeju. De vloek werd voor het eerst
opgetekend in 1984. De hartstochtelijke vloek en de uitroep doen dienst om afkeer,
ongeloof, schrik enz. uit te drukken. Beperkt tot het zuiden van het taalgebied. Een
enkele keer is ook sakkerjuitjes aangetroffen. Misschien dat deze verbastering speelt
met uitje, het verkleinwoord van ui.
sakkerket
Alleen in Vlaanderen aangetroffen bastaardvloek. Vgl. Mullebrouck (1984). Gevormd
uit het verkorte sacre of sacré nom de Dieu en het zelfstandig naamwoord ket Vork'.
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Die betekenis is hier niet gerealiseerd. Ket dient ter eufemisering. De emotionele
kracht van de oorspronkelijke vloek wordt er niet of nauwelijks door aangetast.
Sterker nog, de driefc'szorgen ervoor dat de vloek klinkt als een zweepslag. Ergernis,
frustratie, wrevel en vergelijkbare emoties worden erdoor uitgedrukt.
sakkerkoek-en-vijgen
Zeventiende-eeuwse bastaardvloek die bestaat uit sakker en een substitutievloek.
Misschien moeten wij bij koek-en-vijgen denken aan Gods Lijden. Wij komen de vloek
tegen bij Bredero: "O hongdert Twicken! o gants sacker koeck en vygen!" —»• vijf, vijg.
sakkerkriek, sakkerdekriek
Bastaardvloek die afgeleid kan zijn van het Franse sacre of sacré en van Christus. Vaak
gaat wel eraan vooraf. Op eufemistische wijze wil de term als uitroep verwondering
e.d. uitdrukken.
sakkerkromme
Bastaardvloek, afgeleid van het Franse sacre of sacré (nom de) Dieu. Het tweede
element is niet meer dan een klanksubstitutie van (god)verdomme. De vloek en de
uitroep doen, ontdaan van hun scherpe kantjes, dienst om allerlei vormen van irritatie
en frustratie uit te drukken. Alleen in het zuiden van het taalgebied.
sakkerlijden
Bastaardvloek en uitroep, gevormd uit sakker en lijden. Bredero trakteert ons op een
bewijsplaats: "Maer, o sacker lyden, wat sal ick doch met de Koe beginnen?" Na de
17de eeuw niet meer aangetroffen.
sakkerlijsjes
Bastaardvloek en uitroep, gevormd van sakker en lijden, of van het Franse sacré calice.
Bij Hooft heet het "Gans sackerlijsjes, dit is by gort een streeck" 'Bij God en bij Gods
heilig lijden, dit is bij God een rotstreek'. —> sakker.
sakkerloosjes
Bastaardvloek die naast sakkerloot voorkomt en waarschijnlijk een komische vervorming daarvan is. In iets sterkere mate is de vloek aanwezig in gants sacker loot. In gants
herkennen wij een verbastering van God. Ook deze vloek poogt de ergste graad van
woede, irritatie, frustratie te omzeilen. —» sakkerloot.
sakkerloot
Deze bastaardvloek is ontstaan uit sakker en een tweede lid, dat een nog niet bevredigend verklaarde verbastering bevat. Men heeft gedacht aan God en aan bloed, en
verwijst dan naar het eveneens onverklaarde bijlo, waarvan het tweede element ook
een verbastering van God, Gode zou kunnen zijn. Sommigen menen dat sakkerloot
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(1612) een nabootsing is van het Franse sacrelotte, dat weer een variant is van sacrebleu,
een uitroep van verbazing enz. Varianten van sakkerloot zijn sapperloot en suikerloot.
In de 17de eeuw vinden wij als varianten (gans) sakerloot, zakkerloote, o sackerloosjes,
Gods-sackerloot en gants sacker loot. De vloek en de uitroep hebben in het Nederlands
dezelfde functie en emotionele lading als in het Frans.
sakkermatin
Bastaardvloek van het Franse sacre of sacré (nom de) Dieu. Het tweede element is een
klanksubstitutie. Misschien moeten we uitgaan van een eufemistische verbastering
van het Franse sacrement. Vloek en uitroep brengen, los van de intonatie, bloedeloze
frustratie over. Met matin 'morgen' heeft de vloek niets meer te maken.
sakkerment —> sacrament.
sakkermieledeke
Bastaardvloek waarin het Franse sacre of sacré, mille en nom de Dieu vervormd is. Het
element -deke is een betekenisloos substituut voor Dieu. Voor een alternatieve
verklaring vergelijke men sakkerdee. Ingehouden woede enz. drukt deze vloek uit.
Beperkt tot het zuiden van het taalgebied. De gearticuleerde vloek levert prachtige
registerkleuren op.
sakkermieledju
Zware vloek, die verbasterd is uit het Franse sacre of sacré, mille en nom de Dieu! De
emoties die erdoor uitgedrukt worden en die a.h.w. bijna feestelijk klinken, zijn
woede, ergernis, ongeloof e.d. Beperkt tot het zuiden van het taalgebied.
sakkertniel(i)e
Verbastering van het Franse sacre of sacré, mille en nom de Dieu. Door zijn verkorting
is de vloek zo goed als geheel ontkerstend. Toch is de emotionele geladenheid volstrekt
gelijk aan die van sakker(de)ju. Beperkt tot het zuiden van het taalgebied.
sakkermielieblomme
Bastaardvloek waarin een contaminatie van het Franse sacre of sacré, mille en nom de
Dieu en verblomme, een verbastering van verdomme. Wie geen voltreffer voor vlammende emoties als woede, wrok enz. wil gebruiken, vindt in het bijna melodieuze van
dit trefwoord een raak alternatief. Beperkt tot het zuiden van het taalgebied.
sakkermieliedz(j)ee
Verbastering van het Franse sacre of sacré, mille en nom de Dieu. Voor een andere verklaring van -dz(j)ee zie men sakkerdee. De vloek en de uitroep zijn onbekend en dus
onbemind, maar laten wel met groot machtsvertoon horen dat de gebruiker ervan ongenuanceerd woedend, gefrustreerd enz. is. Beperkt tot het zuiden van het taalgebied.
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sakkerm ieliefen ter (e)
Bastaardvloek waarin het Franse sacre of sacré, mille en nom de Dieu is samengesmolten met een verbastering van het Franse diantre. Als men het element fenter(e) daar
althans mee in verband mag brengen. Gevoelens van machteloosheid, woede, zelfverwijt drukt de vloek alias uitroep uit. Beperkt tot het zuiden van het taalgebied.
sakkermiliedomme
Bastaardvloek waarin het Franse sacre of sacré, mille en nom de Dieu samengesmolten
is met verdomme. Deze vloek is meer dan eufemistisch gemopper over iets ergerlijks,
ontzettends, verbijsterends, ongehoords, frustrerends enz., maar mist het draconisch harde van sakkermilie(god)verdomme. Beperkt tot het zuiden van het taalgebied.
sakkermiliegodverdomme
Heftige bastaardvloek die bestaat uit vervormingen van het Franse sacre of sacré en
mille. De vloek drukt afschuw, walging, haat, woede enz. uit. Beperkt tot het zuiden
van het taalgebied.
sakkernon(de), sakkernondie
Bastaardvloek, gevormd uit sakker, nom(de) en/of Dieu. Deze formule is krachtig en
laat knarsetandend horen hoe de vloeker zijn op hol geslagen gevoelens van onbehagen, wanhoop, woede enz. nog enigszins probeert in te tomen. Beperkt tot het zuiden
van het taalgebied.
sakkernondedomme, sakkernondiedomme
Bastaardvloek, gevormd van het Franse sacre of sacré nom de Dieu. Hier is die vorm
samengesmolten met verdomme. Uit deze vloek blijkt onverzadigbaarheid naar uitdrukkingsmogelijkheden voor de heftigste uitingen van onbehagen, wanhoop, wantrouwen, woede enz. Vergelijk verder sakkermiliedomme. Beperkt tot het zuiden van
het taalgebied.
sakkernondedzie, sakkernondiedzie, sakkernondedzoe
Bastaardvloek, gevormd van het Franse sacre of sacré nom de Dieu. Het element
dzieldzoe is een betekenisloos klanksubstituut van Dieu. De emotionele geladenheid
van deze vloek en de uitroep is een graad hoger dan die van sakkerdee en varianten.
Beperkt tot het zuiden van het taalgebied.
sakkernondegodver
Bastaardvloek, gevormd uit sakker, nonde en godver. De versterkte vloek dient ter
verhoging van de taboewaarde van de vloek. Hij is geruchtmakend en doet in
emotionele kracht niet onder voor sakkernondeju. Beperkt tot het zuiden van het
taalgebied.
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sakkernondeju
Bastaardvloek die een vervorming is van het Franse sacre of sacré nom de Dieu. Deze
vloek kan versterkt worden door er eenmaal of meermalen god voor te plaatsen:
godgodsakkernondeju. Deze heftige vloek en de ervan afgeleide uitroep doen dienst
om schrik, verbazing, ongeduld, verontwaardiging, irritatie, woede, wanhoop, wantrouwen enz. uit te drukken. Beperkt tot het zuiden van het taalgebied.
sakkernondeke(e), sakkernondeku
Bastaardvloek, gevormd naar het Franse sacre of sacré nom de Dieu. Het element -ke
c.q. -ku is hier niet meer dan een klanksubstituut van Dieu. De emotionele lading van
de vloek is min of meer gelijk aan die van sakkernondeju, zij het dat bij deze laatste de
woede wat extremer kookt. Beperkt tot het zuiden van het taalgebied.
sakkernondeku -» sakkernondeke(e).
sakkernondepatat
Bastaardvloek gevormd uit het Franse sacre of sacré nom de Dieu! en het eufemiserende
patat. De emoties die de vloek uitdrukt, zijn vooral boosheid, ongeloof, woede en
ergernis. Beperkt tot het zuiden van het taalgebied.
sakkernondetwee
Bastaardvloek die een vervorming is van het Franse sacre of sacré nom de Dieu. De
vloek overtreft de gevoelens van woede, wrok enz. die door sakkerdetwee uitgedrukt
worden. De gemoedsuitbarstingen waar het bij deze vloek om gaat zijn een graad
ernstiger. Beperkt tot het zuiden van het taalgebied.
sakkernondie —» sakkernon(de).
sakkernondiedomme —> sakkernondedomme.
sakkernondiedzie —» sakkernondedzie.
sakkernonnie, sakkernonniedeme
Bastaardvloek die een vervorming is van het Franse sacre of sacré nom de Dieu. Dieu
lijkt hier verworden tot een soort kleinerend suffix -ie dat de vloek als geheel afzwakt.
Toch verhult hij niet de frustraties die door sakker- worden uitgedrukt. Beperkt tot
het zuiden van het taalgebied.
sakkernonniedeme —> sakkernonnie.
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sakkernonn iedjen tere
Bastaardvloek die een verbastering is van het Franse sacre of sacré nom de Dieu, dat
hier samengesmolten is met een verbastering van het Franse diantre. Nonnie heeft de
neiging de vloek een beetje ironie te geven, maar dat is slechts schijn. Als geheel is de
term veeleer een kruisraket van extreme woede en andere frustratie. Beperkt tot het
zuiden van het taalgebied.
sakkernonniedzoe, sakkernonniedzu
Bastaardvloek die een verbastering is van het Franse sacre of sacré nom de Dieu. De
klank -ie van nonnie verdoezelt de heftigheid van de emoties die door de vloek als
geheel uitdrukt worden, d.w.z. woede enz. Dat neemt niet weg dat deze term in
emotionele gelaagdheid iets achterblijft bij sakkernondedzie, sakkernondedzoe. Beperkt
tot het zuiden van het taalgebied.
sakkerpiet-* sakkerdepiet(jes).
sakkerpietjes, sakkerpietsies
Bastaardvloek, gevormd uit sakker en de substituutvloek pietjes, waarbij pietjes weer
een substituut kan zijn voor God. Deze vloek doorbreekt nauwelijks enig taboe. Enig
schertsend karakter kan hem niet ontzegd worden, maar hij drukt desondanks lichte
irritatie en andere frustratie uit. Natuurlijk speelt de intonatie hier een allesbepalende
rol. Beperkt tot het zuiden van het taalgebied.
sakke(r)s
Bastaardvloek, gevormd van sakker met adjectivische s. Voorbeeld: sakkerse smeerlap.
De betekenis duidt op afschuw. Ook een graadaanduidende betekenis is niet ongewoon. Als uitroep duidt het woord onbehagen, ongeduld, irritatie enz. aan. —> sakker.
sakkerstomme
Bastaardvloek die bestaat uit een vervorming van het Franse sacre of sacré nom de Dieu
en van verdomme. De eufemisering kan de woede, ergernis en vergelijkbare frustraties
van de vloek nauwelijks verhullen. In 1984 in Vlaanderen opgetekend door Mullebrouck.
sakkerv enten
In Bredero's Kluchten [1619] en in zijn Rodderick ende Alphonsus [1611] komt de
bastaardvloek gans sackerventen 'bij de sacramenten van God' voor. Het eerste element
is een verbastering van God, het tweede van sacrament.
sakkerwilgen
Bastaardvloek, gevormd van sakker en een vloeksubstituut dat mogelijk een verbastering is van wil. Wordt vaak vooraf gegaan door get. De betekenis zou in dat geval
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'heilige wil' kunnen zijn. De vloek is een poging om al te heftige woede en andere
frustratie te kanaliseren. Beperkt tot het zuiden van het taalgebied. —>• sakker.
sakkerzinnen
Bastaardvloek, gevormd van sakker en zinnen. De mogelijke betekenis luidt 'heilige
zintuigen'. In Schyn-heilig [1624] van Bredero komt de formule ganssacker sinnen 'bij
Gods heilige zintuigen' voor.
sakkondee, sakkondie
Bastaardvloek die ongeloof, verontwaardiging enz. uitdrukt. Gevormd uit het Franse
sacre of sacré nom de Dieu. De verspreiding van deze vloek blijft beperkt tot de
omgeving van Kortrijk.
salamander
Bastaard- en substituutvloek voor het Franse sacre of sacré nom de Dieu. Het is ironie
dit woord een trefzeker projectiel te noemen dat emoties als schrik, verbazing,
ongeduld, woede enz. ontlaadt.
salement
Bastaardvloek die ontstaan is uit sacrament en element. Uitsluitend aangetroffen in
De Seven Hooft-sonden [1682] van W. Ogier. Vgl. De Baere (1940:135). De verminkte
vloek luidt volledig bij het Heilig Sacrament.
saleweke
Bastaardvloek en variant van selleweken. De 5 is een restant van Gods, ale is een
vormvariant van ele 'heilig' en week staat voor de lijdensweek. De verminkte vloek
luidde dus oorspronkelijk 'bij Gods heilige week', d.i. de week voor Pasen.
saliemelk
In de 19de eeuw komt de uitroep voor wat saliemelk! Met de letterlijke betekenis van
saliemelk 'melk waarin salie gekookt is, als winterdrank of zweetdrank', heeft hij niets
meer te maken. Ik vermoed dat het hier gaat om een substituut voor drommel,
donder(s) e.d. Misschien zelfs voor verdomme.
sallemanders
Bastaardvloek die nauwelijks als zodanig herkend wordt. Ik zie er een substitutievloek
in voor sacrament. De uitroep van verbazing, ongeloof enz. is twintigste-eeuws en
komt voor in Op Hoop van Zegen [1900] van H. Heijermans. Of er samenhang is met
salamander! Uitgesloten is het niet.

563

SAMME J SAPPERDEBA

satntne
Verkorte bastaardvloek van God zal me (bewaren). Als verkorting fungeert de term in
het hedendaags Nederlands om lichte irritatie of andere frustratie uit te drukken. —»
God zal me.
sammelemosie
Bastaardvloek waarvan de herkomst moeilijk is te reconstrueren. Theo Veenhof stelt
voor om van een verbastering van Sam(pie) en Mosie uit te gaan. Hoe dan ook, als
uitroep wordt het woord gebruikt om verwondering, verbazing e.d. uit te drukken.
sanctie
In Amsterdam kwam in de jaren dertig de verwensing krijg de sancties! voor. Een
eendagsvlieg die al sedert jaren niet meer gehoord wordt. "Toen Italië Abessinië was
binnengevallen, hoorde men overal van sancties spreken. De volksman begreep de
eigenlijke betekenis niet, alleen dat het iets ergs was." (Berns 1993: 87). De emotionele
betekenis is 'ik heb een vreselijke hekel aan je, ik kots van je'.
sansodemelatafel
Van Dale13 zegt van dit woord niet meer dan dat het een bastaardvloek is. De
etymologie blijft vooralsnog duister. In sans zouden wij wellicht een verbastering van
gans kunnen zien, dat weer een verbastering is van god. In sodeme zie ik een vervorming
van sodemieter, waaraan ter verdere eufemisering latafel wordt toegevoegd. De eufemistische bastaardvloek is tot uitroep van verbazing, ongeloof e.d. geworden.
sant
In het Middelnederlands stuiten wij op de eed bi allen santen 'bij alle heiligen' en op
de variant bi allen heiligen. Zweren bij de heiligen kon gemakkelijk tot godslastering
leiden. Overgeleverd is de eedformule by sancte. IJdel gebruik maakte deze formules
tot uitroepen van verbazing, ongeloof. Santen wordt ook versterkt door het telwoord
duizend. -» heilige.
saperlote -> sapperloot(je).
sapper
Verbastering van het Franse sacre of sacré. De vloek heeft nauwelijks enige emotionele
lading en doet hoofdzakelijk dienst als uitroep van verbazing enz.
sapperdeba
Bastaardvloek die vooral in Gent gebruikt wordt. Het gaat hier om een verbastering
van het Franse sacré of sacre en het nonsensicale element deba, dat aan de hele vloek
een suggestieve klankwaarde van ongeloof, verontwaardiging e.d. geeft.
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sapperdebleu
Bastaardvloek die in het zuiden van het taalgebied voorkomt. Waarschijnlijk een
verbastering van Franse sacre of sacré en parbleu. De vloek drukt ongeloof en lichte
verontwaardiging uit.
sapperdeboel
Schertsende bastaardvloek waarin men het Franse sacre of sacré herkent. Het element
-boel is wellicht een eufemistisch klanksubstituut van Dieu. De vloek doet dienst als
uitroep om lichte verbazing uit te drukken.
sapperdeboeren
Schertsende bastaardvloek waarin men het Franse sacre of sacré herkent. Het element
boeren is wellicht een eufemistisch klanksubstituut van Dieu. De vloek is niet meer
dan een uitroep van verwondering. Vooral in Brabant. In Maastricht komt nog voor
sapperdeboere de mikke en de vlaoje! 'sapperloot'.
sapperdeflap
Bastaard- en substitutievloek van het Franse sacre of sacré nom de Dieu. In Nederland
had het televisiekinderprogramma Pipo de Clown naar het schijnt patent op deze
uitroep van verwondering, verbazing e.d.
sapperdekoeken en de korenten
Vlaamse bastaardvloek volgens Mullebrouck (1984). De taboewoorden zijn zo goed
als geheel verdoezeld. In sapper- herkennen wij een vervormd Frans sacre of sacré. De
koeken en de korenten hebben een eufemiserende functie. In korenten is nog iets te
herkennen van de etymologie van krent, dat letterlijk een 'druif uit Corinthe' betekent.
De vloek is tot milde uitroep van verbazing, ongeloof en andere vergelijkbare frustraties geworden.
sapperdekrakepit
Bastaardvloek die als zodanig nauwelijks te herkennen is. Sapper is een vervorming
van sakker, en krakepit is een substituut voor het Franse Dieu om het kwetsende
karakter van de emotionele ontlading tot een minimum te beperken. De vloek doet
dienst als uitroep om verbazing uit te drukken. Misschien is het beter te spreken van
een gekunstelde bastaardvloek die een volwassene in aanwezigheid van kinderen
gebruikt.
sapperdekriek
Schertsende bastaardvloek waarin men het Franse sacre of sacré herkent. Kriek is
wellicht een eufemistisch klanksubstituut voor Christus. De vloek drukt als uitroep
verrassing en verbazing uit. Voor het gekunstelde karakter vergelijke men sapperdekrakepit.
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sapperdepietjes, sapperpietjes
Schertsende bastaardvloek waarvan het eerste element teruggaat op het Franse sacre
of sacré. Het tweede element, een substituut voor Dieu, heeft uitsluitend een mitigerende functie. De vloek drukt als uitroep verbazing, verwondering enz. uit. Een vloek
op hurkhoogte en door volwassen tegenover kinderen gebruikt. —> Jan1.
sapperdekwikstaart
Bastaardvloek opgetekend door Stoett (1943: nr. 1966). Het eerste element is een vervorming van het Franse sacre of sacré, het tweede een eufemistisch substituut dat
uitsluitend dient om het metrisch evenwicht tussen eerste en tweede element te
waarborgen en om de mildheid van de vloek tot haar recht te laten komen. De vloek
is niet meer dan een uitroep van verbazing.
sapperdepie
Bastaardvloek die een verbastering bevat van het Franse sacre of sacré nom de Dieu.
Het laatste element beschouw ik als een klanksubstituut. De vloek drukt ongeloof,
verbazing en dergelijke uit.
sapperdepinte
Bastaardvloek die vooral in Gent gebruikt wordt. Het is een verbastering en verkorting
van het Franse sacre of sacré nom de Dieu. Het element pinte is een eufemistisch
klanksubstituut voor Dieu. Opvallend is voorts dat de het metrisch evenwicht bewerkt
tussen de twee delen. Van het geheel gaat de suggestieve klankwaarde van lichte
irritatie en frustratie uit.
sapperdit
Bastaardvloek die een verbastering bevat van het Franse sacre of sacré, en mogelijk
voorts een verkorting is van sapperdit-en-dat. Wellicht moet ook gedacht worden aan
een vervorming van het Franse Dieu in het tweede element. De vloek heeft een mild
karakter en drukt lichte verontwaardiging en ongeloof uit.
sapperedosio
Villa Achterwerk is een programma van VPRO Jeugdtelevisie. Daarin komt een serie
voor over Purno de Purno, die zich als volgt typeert: "Sapperedosio, wat een kanjer
ben ik toch. Jaah, want ik ben dat pientere mannetje in mijn paarse schaatspak en ik
raak steeds in een ander avontuur verzeild. Gelukkig heb ik die rare pief van een Cas
Vegas en de Kietelaar verslagen, want die wilden mij de kieteldood geven." Sapperedosio is een verbastering van sacre of sacré nom de Dieu. Het is een kindervloek en
uitroep die verbazing enz. uitdrukt. —>• sapperdeflap.
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sapper-jen-pen
Substitutievloek die bestaat uit een verbastering van sakker en twee nonsensicale
woorden, die wellicht een eufemistisch klanksubstituut zijn voor Dieu of Jen uit Jan
'God'. De vloek drukt op zeer milde wijze verbazing enz. uit. Het karakter ervan is
weinig spontaan en doet gemaakt aan, net zo als sapperdekrakepit, sapperdekriek,
sapperdepietjes. —> Jan1.
sapperliepapee, sapperliepo (tn)pet
Schertsende bastaardvloeken. Het eerste element is een verbastering van het Franse
sacre of sacré, het tweede lijkt een nonsensicaal klanksubstituut voor Dieu. Het geheel
kan een hersuffigering genoemd worden van sapperloot. Van een vloek is hier nog
nauwelijks sprake, veeleer van een schertsend woord dat gebruikt wordt om verbazing
of verwondering uit te drukken. Als variant komt ook voor, bijvoorbeeld in Neerpelt,
sapperlietrompet.
sapperlietrompet —» sapperliepo(m)pet.
sapperloot(je), saperlote
Bastaardvloek waarvan het eerste lid een verbastering is van sakker en het tweede een
nog niet bevredigend verklaarde verbastering bevat. Ik zie er vooralsnog een alternantie in van sakkerloot. De term drukt lichte verbazing en andere irritatie uit. Oudste
bewijplaats dateert van 1793.
sapperlottepietjes
Bastaardvloek waarvan het eerste deel een verbastering is van het Franse sacre of sacré.
Het is ook mogelijk de grens van het eerste element te leggen achter lotte. In dat geval
mogen wij misschien een nabootsing aannemen van het Franse sacrelotte. In pietjes
zit ik een verkleinend substituut van God. De vloek heeft een schertsend karakter en
duidt op milde verontwaardiging enz.
sappertnent —» sacrament.
sappermiele
Bastaardvloek die bestaat uit een vervorming van het Franse sacre of sacré en een
verkorting van mille. De tot uitroep geworden vloek doet dienst om verbazing,
ongeloof en ergernis uit te drukken. Alleen gevonden bij Mullebrouck (1984) en dus
beperkt tot Vlaanderen.
sappermielemussenpoten
Bastaardvloek die bestaat uit een vervorming van het Franse sacre of sacré en een
substituut van mille nom de Dieu. Mussenpoten eufemiseert de vloek en maakt hem
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tot een fragiel grapje. Als uitroep drukt hij lichte verbazing en ongeloof uit. Alleen
aangetroffen bij Mullebrouck (1984).
sapperpietjes -> sapperdepietjes.
sapperstruuj
Bastaardvloek die gevormd is uit sapper en een nonsensicaal element struuj, waarin
wij door te zondigen tegen alle klankwetten misschien een verbastering mogen zien
van het Franse Dieu. De vloek drukt vooral verbazing, ongeloof en vergelijkbare
frustraties uit. De oudste bewijsplaats dateert van 1961.
sapristie, sappersti
Bastaardvloek die nog nauwelijks herkenbaar is. In het eerste element zie ik een
vervorming van sakker. Het tweede lijkt mij een eufemistische klanksubstitutie voor
God. Thans wordt het woord vooral gebruikt om verbazing uit te drukken. Als variant
komt ook sappersti voor. Van Dale spelt sapristi en veronderstelt een verbastering van
sacristie. Oudste bewijsplaats dateert van 1961.
sarcofaag
Weinig gebruikt eufemistisch substituut voor een vloek die oorspronkelijk het element sacré bevatte. De intonatie verraadt in gesproken taal dat vervormingen, verbasteringen en would-be-alternatieven iemands emotionele opwellingen geen halt
kunnen toeroepen. De donkere klinkers lal en lol en de rollende Irl zijn medeverantwoordelijk voor het doorklinken van frustraties in deze term.
sarni
Een in het zuiden van het taalgebied voorkomende vloek die zijn oorspong heeft in
de Franse formule je renie Dieu 'ik ontken het bestaan van God'. Deze oorspronkelijke
betekenis is geheel verloren gegaan. De vloek en de uitroep doen dienst om schrik
enz. uit te drukken.
sarnibleu, sarnidieu
Vloek in het zuiden, die ontleend is aan het Franse jerni- ofjarnibleu, een verbastering
vân je renie Dieu 'ik ontken het bestaan van God'. De vloek en de uitroep doen dienst
om schrik, verbazing, ongeduld, verontwaardiging, irritatie, woede enz. uit te drukken. —>• bleu, parbleu, sakker(de)bleu.
sarnidieu —> sarnibleu.
sarnijenter
Vloek in het zuiden van het taalgebied, die ontleend is aan het Franse jarni, een
verbastering van je renie Dieu 'ik ontken het bestaan van God'. Het element -jenter
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blijft onduidelijk. Misschien toch een verbastering van het Franse diantre7. De vloek
en de uitroep doen dienst om schrik enz. uit te drukken.
satan
De letterlijke betekenis van satan is 'vijand'. Eigenlijk is het de aardse naam voor de
gevallen aartsengel Lucifer, de opperduivel. Als bastaardvloek is de term satan oud.
Uit de Middeleeuwen is reeds de verwensing haal mij de satan bekend. Als uitroep
hoe, watsatan!komt het eerst in de 19de eeuw voor. In Genk, Belgisch-Limburg, vloekt
men ookmet gloeiende satan en met God, hemelse satan. De bijvoeglijke naamwoorden
versterken de verwensing.
satanas
Huizinga (1997: nr. 8588) noemt de vervloeking ga achter mij, Satanas! De vloek blijkt
ontleend aan de verzoeking in de woestijn uit Matteüs 4:10, Marcus 8: 33 en Lucas 4:
8, waar Jezus deze woorden tot de hem verzoekende Satan spreekt, alsmede tot Petrus,
wanneer deze Jezus bestraft vanwege zijn leringen.
satans
Als krachtterm is dit woord verwant met duivels, vervloekt, verduiveld. Ik heb het
nergens als uitroep aangetroffen. Als substituut van satans komt voor saterdags. —»
drommels, duivekaters, duivels, verduiveld.
saterdags —» satans, zaterdags.
satter
Verbastering van het Franse sacre of sacré. De vloek en de uitroep doen dienst om
schrik, verbazing, ongeloof enz. uit te drukken.
schaamlap —> tyfus.
schaamluis
Een tweeëntwintigjarige vrouw uit Baarn kent de verwensing krijg schaamluis! De
vloek drukt minachting, haat enz. uit en kan weergegeven worden met 'ik heb een
vreselijke hekel aan je, ga nou maar weg'.
schaap
Stoett (i943:nr. 276) geeft de vloek god zal me een schaap geven! Oorspronkelijk werd
hij als vrome wens gebruikt en later, ten gevolge van oneigenlijk gebruik, als uitroep
van verontwaardiging. De letterlijke betekenis luidt 'God moet mij een schaap geven
als het niet waar is wat ik zeg'. Of hier aan een metaforische betekenis gedacht moet
worden in de zin van 'God moet mij tot een weerloos, beklagenswaardig persoon
maken als wat ik zeg niet waar is', waag ik te betwijfelen. Wij moeten er gewoon
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rekening mee houden dat dit soort verwensingen zonder betekenis is. De emoties die
loskomen met zo'n vloek zijn frustratie, minachting, ongenoegen, verontwaardiging
enz. Een zegsman uit Ede schreef in 1974 dat deze verwensing gebruikt werd als iemand
een gedurfde opmerking maakte. Op 28 november 1998 werd ze gebruikt op SBS 6,
terwijl ze aan het begin van de eeuw al in West-Brabant werd opgetekend.
schaapspokken —> pokken.
schacht
Met de verwensing stort in de schacht! wenst men in woede groot onheil aan een
opponent toe om van hem af te zijn. De emotionele betekenis ervan is 'ik walg van je,
rot op'.
schade
In het Tafereel van Sinne-mal [1623] gebruikt de auteur, A. van de Venne, de bastaardvloek by gants schade. Ik interpreteer dat als 'bij het nadeel dat God iemand kan laten
overkomen'.
schaduw
In De steen der wijzen [1983] van Maarten Biesheuvel komt de vloek krijg een schaduw
achter je hart! voor. Het geheel moet men natuurlijk niet letterlijk nemen. De
verwenser is alleen maar boos, heeft een vreselijke hekel aan zijn gesprekspartner en
wil dat die uit zijn ogen verdwijnt.
schande
De zelfverwensing wat of o (honderd) duysent schangden, waarmee men alle denkbare
schande over zich afroept als men de waarheid niet spreekt, werd tot een uitroep. De
vorm schangden is een gevelariseerde vorm, waarbij de d behouden is. Beperkt tot de
17de eeuw. Ook is overgeleverd de bastaardvloek by gantsch schande of gewoon de
verkorte vorm gans schande. In het hedendaags Nederlands komt ook zeer frequent
schande! voor, dat een verkorting is van schande kome over u. —> honderd.
schedel
Je mot je schedel late lichte! snauwt ome Willem in Polletje Piekhaar [1935] van
Rotterdammer Willem van Iependaal. Deze vloek maakt ergernis, minachting en
woede duidelijk en moet niet letterlijk genomen worden. De betekenis komt in de
buurt van 'ik heb een rothekel aan je, donder nu maar op'.
scheepskok —» varen.
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Scheisse
Een enkele keer werd deze Duitse vloek, uitroep en interjectie in ons materiaal
genoemd. In verwensingen en vloeken drukt Scheisse! woede, minachting, ergernis,
frustratie e.d. uit. Qua betekenis is het gelijk aan 'vervloekt, verdomd'. —» kak, merde,
shit.
schennen —» moord.
schenden
In de Middelnederlandse Beatrijs komt reeds voor de zelfVerwensing soe moet mi God
seinden. In de 17de eeuw noteren wij ook soo moght my de pocken schenden. Als
schenden een persoon of lichaamsdeel tot object heeft, betekent het 'toetakelen,
kwetsen, beledigen, kwaad doen', en ook 'verderven, ten gronde richten, ombrengen'.
Het is dus niet verwonderlijk dat het vaak in verwensingen wordt gebruikt. "God sceyn
der nijders tonghen" 'moge God de tongen van de vijanden toetakelen', staat er in het
Antwerps Liedboek [1540]. Overigens vond ik geen verwensingen met dit werkwoord
na de 17de eeuw. —> hagel.
scheren
In het kluchtspel Verliefde Breckje [1705] van P.W. van Haps komt de volgende
verwensing voor: "O, jou loozen! Weet jij 't zo te draaijen? ben jy van dat hair, zo
scheer jou de boozen." Vertaald wil dat zeggen: 'O, jij bedrieger! Weet jij het zo te
verdraaien! Moge de duivel je haar zo afscheren dat jij van dat soort bent.' Deze
verwensing sluit aan bij de betekenis 'het haar afsnijden'. Het kwaad zit hem hier
evenwel in het feit dat de duivel uitgenodigd wordt dit te doen.
scherf ^> kraakporselein, schijten.
scheurbuik
De letterlijke betekenis van dit woord is 'ziekte veroorzaakt door een ernstig en
langdurig tekort aan vitamine C, zich o.a. kenmerkend door gezwollen tandvlees'.
Die betekenis is niet gerealiseerd in de verwensing krijg de scheurbuik in een schip vol
met goud! Ik vermoed dat daarmee afkeer, verbittering, ergernis, wrevel enz. wordt
uitgedrukt. De hedendaagse betekenis is vergelijkbaar met 'ga toch weg'.
schieten —» schijten.
schietlap
In Vlaanderen kent men volgens Mullebrouck (1984) de verwensing ga uit mijn
schietlap! Het WNT, deel xiv, kolom 596 geeft de volgende definitie van schietlap: "lap
(gewoonlijk van leder) die men bij het boogschieten om de arm bindt, die de boog
vasthoudt (in de regel de linkerarm)." Met deze betekenis heeft de verwensing niets
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te maken, maar wel met die van de verbinding uit mijn schietlap! 'uit de weg'. De
emoties die de vloek uitdrukt zijn woede, ergernis en vergelijkbare frustraties. De
actuele betekenis is 'donder op'.
schijt, schijterij
In de 17de eeuw komt voor ick wensch dat gij kreeght voor Uw loon het schijt. Als
aanduiding voor een overvloedige of dunne afgang en dus een groot ongemak lijkt
dit woord geschikt als bouwsteen voor verwensingen, evenals overigens de afleiding
schijterij. Krijg de/het schijt, schijterij! vond ik beide in mijn enquêtemateriaal. Het is
een uitroep die uitdrukt dat men aan een persoon of zaak geen waarde hecht, dat men
er zich niet om bekommert of zich er niets van aantrekt. De verwensing laat-ie de
schijt krijgen! drukt thans minachting, afkeer of onverschilligheid van de spreker uit
ten opzichte van het gebeuren of de daad van een ander, of kritiek van een ander op
een daad van hemzelf. Krijg het vliegende schijt! kon ik noteren voor Kuringen, Leuven
en Aarschot. In Amsterdam kent men krijg de schijt, (dan) kun je stront ruimen! De
eerste leden van de samenstellingen met schijt versterken daarbij de verwensing: krijg
het blubberschijt!; krijg de draadnagelschijterij, dan kun je je eigen rijk schijten in een
ijzerwinkeltje!; krijg de schijttyfus!; krijg de schijtzenuwen!; krijg het kletterschijt!; krijg
het paddeschijt!; krijg de slingerschijt!; krijg het syfiliskankerschijt! en krijg de spijkerschijt! Mullebrouck (1984) kent voor Vlaanderen ook nog hij mag van mij gerust het
zwart schijt krijgen! Deze verwensingen duiden minachting en afkeer aan. —> chips,
diarree, racekak, schijten, shit, slingerschijt, spuitpoep.
sch ijtbaggerbrin t
Dit schertsend bedoelde woord, van oorsprong een verwensing, wordt volgens Hoppenbrouwers [1991] door de jeugd als uitroep gebruikt om frustratie, ontgoocheling,
vervreemding enz. kenbaar te maken. Als men ergens op afknapt, heeft men niet alleen
shit of zwaar kut tot zijn beschikking, maar ook pijpenzaad! en het hier behandelde
trefwoord.
schijtdruipdoos —> druipdoos.
schijten
Johannes Sartorius [1656] kent de verwensing loopt schijten! 'hoepel op'. Dezelfde
vloek komt nog in Groningen voor: loopt hen 't schieten! Letterlijk betekent dat 'ga
weg om te kakken'. De emotionele betekenis duidt op minachting en ergernis. In het
hedendaags Nederlands komt ook voor schijt in je bed! In Den Haag tekende Sanders
op krijg de draadnageldiarree, dan kun je je eigen rijk schijten in een ijzerwinkeltje! Vgl.
de Volkskrant van 12 januari 1998. Ga nou gauw schijten! is wellicht een graad sterker
dan ga nou gauw poepen! en drukt eveneens minachting uit. Volgens zegslieden uit
Antwerpen, Bree en Lier, maar ook volgens hun collega's uit het Belgisch-Limburgse
Peer, zegt men daar schijt omhoog! En in Antwerpen kent men een uitbreiding
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daarvan: schijt omhoog en doe uw mond open! Beziet men de verzameling verwensingen
met het werkwoord schijten in Mullebrouck (1984) dan is er slechts één conclusie
mogelijk: in Vlaanderen drukt men minachting, afkeer, walging, verachting en vergelijkbare emoties vooral uit door verwensingsformules waarin de gebiedende wijs
schijt een hoofdrol vervult. Ik noem op gezag van Mullebrouck: schijt in d'assen!; schijt
in de melk, en eet de brokken zelf!; ik schijt u vierkant uit; lik wat bescheten is, dan zult
ge weten wat stront is!; schijt in uw broek, het zullen vogeljongen zijn!; schijt in uw hand,
en maak bollen!; eet kraakporselein, dan schijt ge scherven!; ik schijt uw een worst met
een pin!; vreet uw haar op en schijt kalotten!; loop schijten met uw gat naar de wind! In
Merijntje Gijzens jeugd en jonge jaren komt de gebiedende wijs schijt! voor om afkeer,
wrevel, korzeligheid enz. uit te drukken. De betekenis is dan zoveel als 'barst'. De
verwensing schijt in uw broek, het zullen vogeljongen zijn! blijkt nog maar weinig
frequent te zijn. Van de 111 Vlaamse zegslieden zeiden er slechts 6 in 1999 haar nog te
kennen. De emotionele betekenis van al deze verwensingen kan het best weergegeven
worden met 'ik kots van je, rot maar op'. —> boterletter, brok, haar, kakken, melk,
poepen.
schijterij —» draadnagelschijterij, schijt.
schijtlazerus, schijtlazarus
Krijg de schijtlazarus! is een verwensing die woede, frustratie en minachting uitdrukt.
Ik beschouw haar als een versterking van krijg het lazarus! Zij betekent 'donder op,
want ik heb een vreselijke hekel aan je'.
schijtmarietus
Krijg de schijtmarietus! is een verwensing die opgegeven werd door een respondent
uit Sassenheim. Zij drukt woede, frustratie en minachting uit. Wat de etymologie is
van het element marietus is onduidelijk. Het heeft er alles van weg dat het niet meer
is dan een magische naam voor een fantasieziekte. Wij zouden haar weergeven met
'sterf, rot op'.
schijttyfus
Met betontyfus en grafkanker heeft dit woord gemeen dat het uitsluitend in verwensingen voorkomt. In ons enquêtemateriaal komt krijg de schijttyfus! voor. Men wenst
iemand een versterkte vorm van tyfus toe. Een nog vreselijker ziekte dus. —> betontyfus, klarinettyfus, schijt, touwtyfus.
schijtzenuwen —> schijt, zenuw.
schimjesmareine
Eufemistische bastaardvloek die in zijn geheel een klanksubstituut is voor sodeju,
sodeknetter. Hij drukt ongeloof en lichte verbazing uit. Aangetroffen in Polletje
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Piekhaar [1935: 98] van Rotterdammer Willem van Iependaal. Volgens Marc De
Coster [1998] is het oorspronkelijk een Jiddisch woord. —> addenommeleheine,
addesjim.
schimmel
Haags is de vloek krijg de afgetrokken Spaanse schimmel! Vgl. Bral e.a. (1998). De
letterlijke betekenis van schimmel is o.a. 'wit of groenachtig beslag op organische
stoffen in vochtige omgeving'. Slechts enkele schimmelsoorten kunnen bij de mens
ziekten veroorzaken. Hoe dan ook, met krijg de schimmel! wenst men zijn opponent
het nodige ongemak toe. De verwensing wordt versterkt door het bijvoeglijk naamwoord Spaans. Of wij bij Spaanse schimmel moeten denken aan een venerische ziekte,
zoals in geval van Spaanse pokken, is de vraag. Het WNT geeft daarover geen uitsluitsel,
maar geheel uitgesloten lijkt het mij niet. Over de emotionele betekenis van de
verwensing hoeven wij niet in het duister te tasten. Die drukt verontwaardiging,
ergernis en vergelijkbare emoties uit. De actuele betekenis is 'rot op, mij kun je
gestolen worden'.
schimmelsmeer —» gadver.
schompes
De verwensing hij kan het schompes krijgen! is hedendaags. Over de etymologie van
schompes tasten wij in het duister. Sommigen associëren het woord met scorbutus
'scheurbuik', een deficiëntieziekte wegens gebrek aan vitamine C. De verwensing
wordt gebruikt om uiting te geven aan woede en andere frustraties. Indien het
bijwoord nou aan de verwensing wordt toegevoegd, is er sprake van verbazing en
ongeloof: krijg nou de schompus! De verwensing wordt versterkt in de samenstelling
krijg het hompeschompus!
schop
In het verwensingsversje stik, verrek, verrot, verteer enz. komt in Leiden de regel voor
schop in je kloten, breekje poten! In schop zie ik geen gebiedende wijs, maar een
elliptische verwensing (krijg een) schop in je kloten! Schop dan in de betekenis 'trap'.
De vloek duidt op woede, haat en andere ongeëvenaarde frustraties.
schrepen —» ontploffen.
schuifelen
In Vlaanderen komt volgens Mullebrouck (1984) de verwensing voor ga, schuifelt de
mussen! De letterlijke betekenis van schuifelen is 'fluiten'. De emotionele betekenis
van de verwensing duidt op afkeer en ergernis en kan weergegeven worden met 'scheer
je weg en ga elders onzinnig werk doen'.

574

SCHURFT I SEBASTIAAN

schurft
In het hedendaags Nederlands komt de verwensing krijg de/het schurft! y oor om uiting
te geven aan woede en andere frustraties. De betekenis is dan meestal 'rot op'. Vaak
wordt eraan toegevoegd en ik wens je korte armpjes, zodat je er niet aan kunt krabben!
Iemand een parasitaire huidziekte toewensen, geeft aan hoe hoog de emoties bij
boosheid kunnen oplopen. In Polletje Piekhaar [1935: 70] komt de variant de schurft
voor je! voor. En een scholier uit Katwijk geeft op krijg schurft aan je hartkleppen! en
krijg het hartkleppenschurft! Bij Sanders en Tempelaars (1998) vond ik ook krijg de
schurft met een paar lamme vlerken! Op het Internet maakte men het nog bonter met
krijg schurft aan je eikel! —> lijden2, reetschurft.
schurftgeur —» gadver.
seinden —> schenden.
scrotumpuist —» gadver.
scud
Zoals chips een speelse en melige substitutievloek is voor shit, is scud dat in jongerentaal voor kut. Volgens Hoppenbrouwers (1991: 46) is deze vloek ontstaan in de tijd
van de Golfcrisis (1991). De Scud is een 22 meter lange, Iraakse grond-grondraket van
Russische makelij, die zowel een conventionele als een chemisch-biologische lading
kan dragen (Pam 1991: 95).
Sebaldeburen
In de rubriek loop naar de maan dan kun je sterren plukken neemt Inez van Eijk (1978:
88) de vloek loop naar Sebaldeburen! op. Waarom men iemand in woede en uit
minachting naar een klein dorpje in de gemeente Grootegast in Groningen toewenst,
is niet geheel duidelijk. Dat men hem ver weg uit zijn gezichtsveld wil hebben, is
misschien begrijpelijk, maar Sebaldeburen'? Misschien moeten wij concluderen dat
iemands woede zo hevig is dat hij zijn tegenstrever niet alleen naar een ver weg gelegen
oord toewenst, maar ook dat dit een nietige, onbetekende vlek moet zijn waar geen
enkel vertier te halen is, zodat de verwensing een dubbele straf behelst. In het Nieuw
Groninger Woordenboek van K. ter Laan uit 1977 leren wij op blz. 895 het volgende: als
men niet zeggen wil, waar iemand naar toe gaat, zegt men die gaat naar Sebaldeburen.
De verwensing ga naar Sebaldeburen en leer het apendrillen! betekent 'loop naar de
maan, donder op'. En de scheldnaam voor de bewoners van Sebaldeburen is apendrïllers.
Sebastiaan
Sint-Sebastianus leefde in de 4de eeuw en was een soldaat in het leger van keizer
Diocletianus. Toen de keizer erachter kwam dat hij christen was, werd hij door de
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boogschutters van diens garde doorschoten. Van Eijk (1993) vertelt dat hij door de
hulp van de heilige Irene werd verpleegd en erbovenop kwam. Omdat hij enige tijd
later de keizer overstelpte met verwijten over diens christenvervolging werd hij
doodgeknuppeld. Sedert de 7de eeuw is hij patroon tegen de pest geworden. "Daartoe
heeft ongetwijfeld bijgedragen dat men Sebastianus' martelwerktuig, de pijl, verstond
als symbool van de pest die als straf door de Drieëenheid of engelen op mens en dier
werd afgeschoten," aldus Louis Goosen (1992). Als Sebastiaan wordt gebruikt in een
verwensing wil dat zeggen dat hij aangeroepen wordt om de verwenste de ziekte te
laten overkomen, waartegen hij de patroon is; hier dus de pest. De betekenis is nu
afgezwakt en de verwensing betekent 'ik walg van je, ga nu maar weg, donder op'.
Zegslieden uit Goor en Hengelo (Ov) gebruiken de verwensingen ik hoop dat jij later
op Sebastiaan gaat lijken!; krijg de walm van Sebastiaan! en krijg toch de Sebastianen!
Ook als scheldwoord komt Sebastiaan daar voor. Ik noteerde uit de baarmoeder
gerukte Sebastiaan!
secken —» sacrament.
seeme, seemeke(n)
Verbastering van Jemeni.
seeses
Bastaardvloek die een vervorming van Jezus behelst. Als uitroep doet de term dienst
om verbazing en frustratie uit te drukken, maar wel op een heel milde wijze. —>• Maria.
selder
Verbastering van ele, uit heilig, met voorgeplaatste Isl. De vloek en de uitroep doen
dienst om schrik enz. uit te drukken.
selderdemo sterd
Een bastaardvloek die door het WNT eenmaal is aangetroffen. Het eerste element is
een vervorming van element, het tweede is een humoristisch bedoelde toevoeging die
van het geheel een komisch substituut maakt voor een knetterende vloek. Mullebrouck (1984) kent voor Vlaanderen de variant selderdemostaard. Vgl. potverjanvandemieremallemosterd en sakkerdemallemosterd. Als uitroep drukt de term, dor en
bloedeloos, verwondering enz. uit.
selderju
Bastaardvloek die bestaat uit een vervorming van ele 'heilig' met voorgeplaatste Isl en
epenthetische d enerzijds, en een verkorting en vervorming van nom de Dieu anderzijds. De tot uitroep geworden vloek drukt ergernis, ongenoegen, boosheid en vergelijkbare frustraties uit. Tot nu toe alleen opgetekend in Nederlands-Limburg.
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selderleidsch, selderlijts
Het eerste lid van deze samenstelling is gevormd naar analogie van seldrement, het
tweede wellicht met de gedachte aan leid 'leed', aldus het WNT. De verbasterde vloek
drukt niet meer uit dan verbazing enz.
selderweken —> selleweken.
seldremaliment
Verbastering van selement. De bastaardvloek is gevormd met de s die uit Gods kan zijn
overgebleven. Ook selderij of selder kan op de vorming invloed hebben gehad. De
vloek komt vooral in de 17de en 18de eeuw voor. Een variant is sellemalimenten. —»
ellemallementen.
seldremast
In het zeventiende-eeuwse blijspel Vielebout, of'de Dokter tegen dank [1680] komt de
bastaardvloek o seldremast voor. Net als in seldrement zie ik hier een verbastering in
van Gods en element.
seldrement
Pots seldrement is een bastaardvloek die ontstaan is uit een verbastering van Gods of
gans en element. Misschien heeft selderie ook invloed uitgeoefend op het ontstaan
ervan. Op eufemistische wijze wordt door deze bastaardvloek verbazing, verontwaardiging enz. uitgedrukt. De oudste bewijsplaats is van 1679.
sellemalimenten —» seldremaliment.
sellemaliweken
Bastaardvloek uit de 16de en 17de eeuw die gevormd is met de s die uit Gods kan zijn
overgebleven. Voorts herkennen wij in elle een verbastering van heilig en in week de
passieweek, dat is in de christelijke traditie de week vóór Pasen. Het element mali
moet welhaast een betekenisloos klanksubstituut zijn.
sel(l)ement
Bastaardvloek, bestaande uit element en een s als restant van Gods oïgans. Bekend is
och sellement. Ook o sellementen en pots sellementkomen voor. Varianten zijn selement
en selliment. De vloek by sellementen betekent 'bij Gods elementen'. —» element.
selleweken
Als variant is genoteerd seldreweken. Het is een verouderde bastaardvloek, die volgens
het WNT wat de vorming betreft vergeleken kan worden met eleweken en seldrement.
In de 16de en 17de eeuw komt ook gans selleweken 'Gods heilige week' voor. Uit Tafereel
van de Belacchende Werelt [1635] van A. v.d. Venne noteerde ik de variant tseelder-
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weecke. In De Mislukte List, of Bedrooge Landsdief, een klucht uit 1737, komt gans
zelleweken voor. Ik zie in die vloek een z die het restant is van een genitief-s van Gods
en een verbastering elle van heilig. Het geheel zou dus luiden (bij) Gods heilige week.
seminie, semenis
Oorspronkelijk een bastaardvloek die vergelijkbaar is met jemenis. Thans uitroep van
schrik, verbazing enz. Beperkt tot het zuiden van ons taalgebied. Mullebrouck (1984)
kent voor Vlaanderen seminie credo. Mogelijk moeten wij hier uitgaan van een
verbastering van so helpe mij, zodat er letterlijk staat 'zo helpe mij de geloofsbelijdenis'.
Het ijdel gebruiken van heilige zaken, ook die van liturgie en geboden, was de christen
volgens het kerkelijk recht niet toegestaan. De verbastering doet dienst als uitroep van
ongeloof, verbazing en ergernis. Een andere variant die Mullebrouck noemt is seminie
van maranta. Letterlijk is dat dus 'zo helpe mij Maria van Merante'. De emotionele
waarde van de tot uitroep geworden vloek is identiek aan die van seminie credo! —»
Jezus, Maria.
semers, sepers
Verbastering van Jezus. De oorspronkelijke vloek fungeert thans nog uitsluitend als
tussenwerpsel en drukt hetzelfde uit als goh.
setnmi
In de Middeleeuwen komt voor semmi Dominus. Het Middelnederlandsch Woordenboek veronderstelt in semmi te maken te hebben met een verbastering van so helpe mi.
Het geheel is dus een bastaardvloek met de betekenis 'God, onze Heer, moet mij
helpen'. —>• ziel.
sepers —» semers.
serni, sernibleu, sernidieu, sernifenter
Verbastering en verkorting van de Franse vloek jernidieu, jarnidieu, een eufemisme
van je renie Dieu! 'ik ontken het bestaan van God'. In -fenter mogen wij wellicht een
verbastering zien van het Franse diantre! 'duivels, bliksems'. Als uitroep gebruikt om
zijn woorden kracht bij te zetten en om uiting te geven aan gevoelens van frustratie
enz. Beperkt tot het zuiden van het taalgebied.
serninondebollen
Verbasterde stapelvloek die samengesmolten is uit het Franse jernidieu en een verkorting van nom de Dieu. Met het element -bollen wordt de vloek verder geëufemiseerd.
Vanwege zijn klankexpressiviteit zal -bollen hier wel als substituut van Dieu gekozen
zijn. Ondanks dat eufemistische karakter heeft de vloek een klankrijkdom die voldoende bijtend en opzwiepend is om woede en ergernis uit te drukken. Ik vond de
vloek uitsluitend bij Mullebrouck (1984).
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sernitwee
Verbastering van de Franse vloek jerni, een verkorting van je renie Dieu! 'ik ontken
het bestaan van God'. Het tweede element is een gevaarloos toevoegsel dat een
alternatief is voor Dieu. Als uitroep gebruikt om verbazing en andere gevoelens van
frustratie uit te drukken. Beperkt tot het zuiden van het taalgebied.
setterment -> sacrament.
shift
Om het gebruik van shit als uitroep van ergernis, frustratie en andere teleurstelling te
vermijden, wordt soms shift gebruikt. —» shit.
shit
Wie het Engelse betekenisprofiel van dit woord beziet, is op zijn minst verrast door
het bonte spel der betekenissen, want naast de scatologische betekenis is er nog al wat
relatie met de drugswereld. Concreter, het woord wordt ook gebruikt ter aanduiding
van hasj, heroïne en marihuana. Overigens worden ook voor 'namaakhasj' (gedroogde) uitwerpselen gebruikt. Als uitroep die afkeer, ergernis, irritatie, frustratie enz.
uitdrukt, schijnen wij het woord uit het Amerikaanse Engels te hebben overgenomen.
Als zodanig komt het in Engeland aanzienlijk minder frequent voor. Het woord
maakte vanaf 1900 furore in de Verenigde Staten. Bij ons vervangt het sedert de jaren
zestig verdomme.
Shit (1970) gebruiken wij als eufemisme in alle onaangename en hinderlijke situaties.
Het betekent zoiets als 'wat je doet, wat je zegt, wat er gebeurt, verveelt mij, bezorgt
mij overlast'. Maar ook als wij ons ergeren over de eigen onhandigheid of tegenslag
nemen wij onze toevlucht tot shit! Shit is niet de term voor grote rampspoed en
catastrofes. Met shit willen wij een negatief gevoel als ontmoediging, heftige verontwaardiging, ergernis, wrok, ongewone geprikkeldheid of agitatie verdrijven. De aard
van de emotie hangt af van het doel ervan en van de geestesgesteldheid van de spreker.
Het is opvallend dat in ondertitelingen shit regelmatig vertaald wordt met godverdomme. De toon geeft de emotionele uiting betekenis, en dat doen ook de belendende
interjecties. Zo heeft o shit vaak de betekenis van een groeiende afwijzing. Een
correspondent uit het Zuid-Brabantse Haacht zegt het Engelse eat shit! te gebruiken.
De verwensing shit kan ook versterkt worden, zoals uit dikke shit! en fucking shit! blijkt.
Verzwakking van de vloek komt voor in shitje!, dat door een Hengelose (Ov.) scholier
werd opgegeven. De volgende versterkers met shit verschijnen in ons materiaal: shit
met peren (vgl. kut met peren) 'waardeloos', holy shit, shit shit (shit), shit thefuck off,
shitgodver, shitgodverdomme en shit en nog eens shit. —> bullshit, merde, Scheisse,
shitterdeshit.
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shitterdeshit
Vloek die sedert i960 naast godverdegodver gekomen is. Deze kon door herhaling
uitgebreid worden tot een vloek als een repeteergeweer: godverdegodverdegodverdegodver enz. Hoe langer de vloek, des te heviger de emotie. Hevige woede, ongeloof en
minachting drukt deze vloek uit.
shitverdomme
Bastaardvloek die bestaat uit shit en een verkorting van godverdomme. Je zou kunnen
spreken van een soort contaminatie. Thans vooral uitroep van ergernis, afkeer, woede,
frustratie enz.
shitverdorie
Stapelvloek. Gevormd uit shit en een verbastering van verdomme. De vloek is geworden tot een uitroep van ergernis, hulpeloosheid, boosheid en vergelijkbare emoties.
siaes(is) —> sj(a)esis.
siecken —» ziel.
sief, syfilis
Krijg de sief. is een eufemistische verwensing. Wij zien wel vaker dat de term voor een
ziekte vermeden wordt. Natuurlijk is sief een verkorte vorm van syfilis. Als Rotterdamse verwensing aangetroffen in Jan Oudenaarden, Opoe Herfst [1986: 172]. De
emotionele betekenis ervan tendeert naar minachting en kan weergegeven worden
met 'ik kots van je, je ergert me, rot op'. De verwensing krijg de syfilis! vond ik in mijn
materiaal slechts in het verwensingsversje stik, verrek, verrot, verteer.
sier -» zier.
sieterna —> zieterna.
silitkipiting
Het Javaanse woord silit betekent 'aars'. Kipiting is zowel in het Maleis als Javaans
'krab'. Malayici vermoeden dat wij hier te maken hebben met een soort verwensing
die qua betekenis correspondeert met het Engelse (you) asshole!, aldus een vriendelijke
mededeling van collega Hans Teeuw.
Simon
Bij Sint-Simon is een eedformule waarbij de heilige Simon tot getuige wordt aangeroepen dat men de waarheid spreekt. Het ijdel gebruik van die eedformule maakt haar
tot vloek, die, om te voorkomen dat de heilige dat gebruik aan de spreker zou
vergelden, verbasterd en dus afgezwakt kan worden. Als variant komt ook voor symon.
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Waarschijnlijk wordt met Simon Simeon de Styliet bedoeld, die in Syrië leefde van
±390-459- In het Westen wordt hij de pilaarheilige genoemd. Het was een asceet die
onderrichtte, aanspoorde en vragen beantwoordde. Vele pelgrims trok hij aan en hij
inspireerde hen door zijn levenswandel (Attwater 1978: 309, Goosen 1992: 295-298).
simsamsodamineraalwaterstralengodfriedvanbouillonblokjes
Deze bastaardvloek, die een schertsend karakter heeft en door zijn suggestieve klankwaarde de verbazing en het ongeloof dicteert, trof ik aan in Opoe Herfst [1986] van
Rotterdammer Jan Oudenaarden. Hier geldt in geen enkel opzicht dat de lengte van
de vloek de heftigheid van de emotie aangeeft.
Sinte Bezemstelen -> potverdekke.
sintmieljaar -> saint mieijaar.
Sint Stuifzand
Bij Stoett (1943: nr. 1431) komt de verwensing loop voor Sint Stuifzand! voor. Zij drukt
woede, verontwaardiging enz. uit en wil zoveel zeggen als 'ik kots van je, rot op'. Met
een letterlijke betekenis is er geen enkele relatie. Sint Stuifzand is een onbestaande,
apocriefe heilige en als zodanig te vergelijken met Sint Juttemis en Sint Bezemstelen.
Sint Truyen, Sint-Truiden
De verwensing loop voor St.-Truyen!, die wij bij Stoett (1943: nr. 1431) vinden, drukt
woede, verontwaardiging enz. uit en betekent 'ik heb een vreselijke hekel aan je, hoepel
op ver weg van hier'. Ik neem aan dat met St.-Truyen de Belgische stad wordt bedoeld
in de provincie Limburg. Sanders en Tempelaars (1998) vermelden nog het volgende:
"Er was (in Sint-Truiden) aan het begin van deze eeuw een krankzinnigengesticht
gevestigd, vandaar deze verwensing."
sjaesy sjees, sjasy, sjase
Bastaardvloek door verkorting en klanksubstitutie van Jezus. Als varianten zijn overgeleverd sjees en sjaesis, soms ook gespeld als siaesis en sjesis. De vloek en de uitroep
doen dienst om op milde wijze schrik, verbazing, verontwaardiging, irritatie, woede
bij het zien of vernemen van iets ergerlijks, ontzettends, verbijsterends, ongehoords,
frustrerends enz. uit te drukken.
sj(a)esis —> sjaes.
sjan —» Jan2.
s'jase, sjase —» Jezus.
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sjasses —> jasses.
sjasy, sjase —> sjaes.
sjee —> jee.
sjeemekes
Verbastering van jemenie, dat een verbasterde samensmelting is van Jesu en Domine.
De vloek en de uitroep drukken dezelfde emoties uit als jee, zij het dat het achtervoegsel
-kes het geheel een nog eufemistischer karakter geeft.
sjeemenis —> jemenie.
sjeempie —> jeempie.
sjees —» sjaes.
sjemig —» jemig.
sjezis —» Jezus.
sjeezus —» Jezus.
s/aan —» hagel, hamer, moord.
slabberment, slabrementen
Bastaardvloek waarvan het eerste lid een eufemiserende verminking is van sakker.
Soms wordt er een telwoord aan toegevoegd, zoals in pots duysent slabrementen. —>
sacrament, slapperment.
slaffermenten —» slapperment(e)(n).
slak
Bij de zeventiende-eeuwer S. van Rusting komt de bastaardvloek o bloet van slakken
voor. Wij hebben hier te maken met een verbastering van een verbastering. Ik ga uit
van o gans bloet. Dit werd letterlijk opgevat, en in gans zag men de eendachtige
watervogel. Was een dergelijk procédé eenmaal ingeslopen, dan kon de gans gemakkelijk vervangen worden door een ander dier, in dit geval een slak. —>• bok, das, gans1,
haas, hond, kat, kievit, koe, koekoek, konijn, kraai, kreveren, muis, varken, vink,
wolf.
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slangentyfus
Het woord slangentyfus is een fantasiewoord dat gebruikt wordt in de Haagse verwensing krijg de slangentyfus, dan ken je kronkelen! Het moge duidelijk zijn dat het hier
om een versterking gaat van krijg de tyfus! Overigens werd de verwensing slechts een
keer aangetroffen. —> tyfus.
slapperdement
Brouwers [1990] kent deze bastaardvloek voor het Zuiden. Het is een eufemistische
verbastering van sacrament die wordt gebruikt om frustratie en irritatie uit te drukken.
slapperloot
In het eerste element zie ik een verbastering van het Franse sacre of sacré. Of het tweede
terug te voeren is op (bij) lode kan ik niet bewijzen. Onaannemelijk is de veronderstelling niet. Een andere mogelijkheid is uit te gaan van een verbastering van het
Latijnse sacra lotio rieilige doop'. Misschien is wel het meest voor de hand liggend uit
te gaan van een variant van sapperloot, met een herinterpretatie van het eerste lid. In
de Gedichten [1720,1740] van Pieter Langendijk komt de bastaardvloek bij den slapperloot voor. —» sakkerloot, sapperloot.
slapperment(e) (n)
In de 17de eeuw komen de volgende vormen als verbasteringen van sacrament(en)
voor: bi den slappermenten; by gort slappermenten; wa dusent slappermente; bij slabbrementen; pots honderd slapprementen, pots duysent slabrementen; gans slobbermente.
Ook de bastaardvloek gans slapperment(en) is overgeleverd in de vertaling [1682] van
C. Gallitalo van Alle de geestige Werken van François Rabelais. —» sacrament.
slijk
In het Vlaamse Bree komt als variant van het antwoordvers Watje zegt, ben je zelfVoor
als regel (3) met je kop in de slijk. Ik zie daarin de elliptische antwoordverwensing (val)
met je kop in de slijk! De letterlijke betekenis van deze verwensing is naar de achtergrond gedrongen. De verwensing drukt vooral afkeer, boosheid en ergernis uit en kan
weergegeven worden met 'donder op, ik heb een geweldige hekel aan je'. —» elf, helft,
koffiemelk, lepel, melk, tiet, touw en verf.
slijpsteen
In Jochem-Jool, ofte Jalourschen-Pekelharingh [1637] van J. Soets komt de vervloeking
loop naar de slijpsteen! voor. Zij betekent 'ik ben woedend door jouw handelwijze, ik
wil je niet meer zien, hoepel op'. Slijpsteen kan ook een variant zijn van loop naar de
verdoemenis! of van loop naar de sodemieter! Misschien zelfs van loop naar de bliksem!
Aan die laatste veronderstelling wordt voedsel gegeven door het WNT, XIV: 1755, dat
een citaat uit Sara Burgerhart [1786] als bastaardvloek interpreteert. Dat citaat luidt:
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"Ik hoor lieve historietjes van u, al hele lieve ook! Hagel en Slypsteen, hoe kan 't zyn?"
—» hagel.
slijsen
In de Kluchten [1619] van Bredero komt als uitroep voor gans slijsen. Ik zie hierin een
bastaardvloek die ontstaan is uit Gods Lijden.
slikken —» tong, zaad.
slingerdeslanger
In Vlaanderen komt de bastaardvloek wel slingerdeslanger de druiventros! voor. Vgl.
Mullebrouck (1984). Het zou een substituut kunnen zijn van wel allejezus nog aan toe!
De medeklinkercombinatie Isll zorgt voor een ritmische puls. De emotionele waarde
lijkt nog het meest op die van sapperdeflap.
slingershit —» slingerschijt.
slingerschijt
Vulgaire naam voor diarree. De verwensing krijg het slingerschijt! drukt minachting
en verontwaardiging uit, en wil zoveel zeggen als 'ik ben niet meer in je geïnteresseerd,
hoepel op'. Als uitbreiding komt voor krijg de slingerschijt die langs je benen glijdt!
Varianten daarvan zijn dan weer krijg de slingerschijt tot in de eeuwigheid! en krijg de
slingerschijt dat het van narigheid langs je benen glijdt! Sanders en Tempelaars (1998)
noemen daarnaast ook nog krijg de slingerschijt van hier tot Haarlem, en alle paaltjes
raak! en krijg de slingershit! Deze laatste, ingestuurd door Noord-Brabantse scholieren, noemen zij een moderne variant van krijg de slingerschijt!
slobbertnente —> slapperment, slappermenten.
slons —> opeten.
sloot
In Amsterdam kent men als variant van het verwensingsversje watje zegt, ben je zelf//
met je kop door de helft,// met je kop door de muur,// ben je morgen lekker zuur de
volgende tekst: watje zegt, ben je zelf,// met je kop door de helft// met je kop in de sloot,//
ben je morgen lekker dood. In de tweede en derde regel zie ik elliptische antwoordverwensingen. Dus (val) metje kop door de helft! en (val) metje kop in de sloot! De letterlijke
betekenis van deze verwensingen wordt hier niet uitgedrukt. Het gaat veel meer om
de emotionele, en die drukt boosheid, afkeer, haat enz. uit en kan het best weergegeven
worden door 'verdwijn uit mijn ogen, ik heb een vreselijke hekel aan je gekregen'.
Ook in een variant op het verwensingsversje stik, verrek, verrot, verteer enz. komt de
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regel val in sloten, breek je kloten, sterf! voor. Ik noteerde die voor Breda. —>• doodvallen,
elf, helft, koffiemelk, lepel, melk, tiet, touw, vallen, verf.
sluis —> rolling.
smeer —» schimmelsmeer.
smeren
In Vlaanderen komt volgens Mullebrouck (1984) de verwensing voor smeer u weg!
Hem smeren betekent 'ervandoor gaan'. De emotionele betekenis van de verwensing
duidt op afkeer, ergernis en kan weergegeven worden met 'rot op'.
smetziekte —» besmettelijke ziekte.
smoel —» hangen, kont, vallen.
smoren —> gaar.
smurriehoop —> gadver.
snaar
In West-Vlaanderen komt de verwensing draai uw snare af. voor. Zij drukt woede,
ergernis en andere frustratie uit. De emotionele betekenis is 'ik ben woedend op je,
hoepel op'. Over de etymologie van de verwensing bestaan weinig zekerheden.De
letterlijke betekenis zou kunnen zijn 'strijk de snaren van je (instrument) met een
draaiend wieltje'. Wellicht staat snaar voor 'geslachtsorgaan'. De verwensing duidt
dan op ongemak en wil eigenlijk zoveel zeggen als 'krijg een erectie'. —> lier, ziel.
sneeuw —» vallen.
snijden
In West-Brabant komt de verwensing voor zij moesten de tong uit zijn stinkende strot
snijden! De emotionele betekenis duidt op minachting en kan weergegeven worden
met 'rot op'.
snikkel —>• pukkel.
snotSnot- wordt gebruikt als eerste lid in bastaardvloeken. Het element is een verzachte
vorm voor God. De milde vloek en de uitroep doen, net als pot-, dienst om schrik,
verbazing, verontwaardiging, irritatie, woede enz. bij het zien of vernemen van iets
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ergerlijks, ontzettends, verbijsterends, ongehoords, frustrerends enz. uit te drukken.
Ik noem hier o.a. snotdomme, snotdorie, snotdosie, snotjandoppie, snotsie, snottomme.
snot
Berns (1993: 86) noemt krijg het snot! een Amsterdamse verwensing. Zij heeft niets
meer met de letterlijke betekenis van snot te maken en drukt alleen boosheid uit, en
betekent dus zoiets als 'rot op, ik wil je niet meer zien, je kunt voor mijn part alle
ellende ter wereld krijgen'.
snotdemme, snotdimme
Bastaardvloeken die een verbastering zijn van god(ver)domme. De vloeken drukken
verontwaardiging, boosheid, ongeduld, verbazing enz. uit.
snotdomme, snottomme
Bastaardvloek waarvan het eerste element een verbastering is van God en het tweede
een verkorte vorm van verdomme. De term drukt dezelfde gevoelens uit dXspotdomme.
snotdorie, snotdosie
Bastaardvloek waarvan het eerste element een verbastering is van God en het tweede
een verkorte, verzachte vorm van verdomme. Het betreft hier een milde vloek met
dezelfde gevoelswaarde als potdorie, potdosie.
snotjandoppie
Bastaardvloek waarvan het eerste element een verbastering is van God, en het tweede
een substitutievloek van verdomme die de gehele vloek verzwakt. In Jan kunnen wij
eveneens een plaatsvervanger van God zien. Het is een schertsende vloek die een loopje
neemt met gevoelens van verontwaardiging enz. —» Jan1.
snotkorst —» gadver.
snotkorstsnekker —» gadver.
snotsie
Bastaardvloek waarvan het eerste element een verbastering is van God. Het element
-sie is een toegevoegde klanksubstitutie die het geheel geschikt maakt als niet-kwetsende emotionele ontlading. Als uitroep gebruikt om verbazing enz. eufemistisch uit
te drukken. —» Godsie.
snotter(s)
Bastaardvloek die een misvorming bevat van godver. Als variant komt ook snotters
voor. De vloek en de uitroep zwakken de gevoelens van verbazing enz. die door godver
uitgedrukt worden in ernstige mate af.
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snottomme —> snotdomme.
snotver
Bastaardvloek waarvan het eerste lid een verbastering bevat van God. Het geheel is
dus een vervorming van godver. Snotver verraadt op minder heftige wijze dan godver
emoties als woede, irritatie enz.
snotverdee, snotverdie
Bastaardvloek waarvan het eerste lid een verbastering is van godver, en het tweede een
nonsensicale klanksubstitutie van Dieu die de vloek nog meer verzwakt. Het emfatische d c.q. dee geeft de vloek een nog ontwapenender karakter. Snotverdee vertolkt
dezelfde emoties als potverd., potverdee. De gevocaliseerde d hoeft dus helemaal niet
op Dieu terug te gaan, het kan ook de emfatische d zijn van verdomme.
snotverdemme, snotverdimme, snotverdomme
Bastaardvloeken die een verbastering zijn van godverdomme. De vloeken drukken
verontwaardiging, boosheid, ongeduld, verbazing enz. uit.
snotverdepielekes —> snotverpielekes.
snotverderrie
Bastaardvloek waarvan het eerste lid een verbastering is van God en het tweede een
verzachting van verdomme. Deze verminking wil het hoekige en weerbarstige van de
schaamteloze vloek vermijden. Toch drukt ze vaak identieke emoties uit als godver,
d.w.z. woede en andere frustratie.
snotverdie —> snotverdee.
snotverdikk(i)e, snotverdikkeme, snotverdimme
Bastaardvloeken waarvan het eerste lid een verbastering is van God en het tweede een
verzachting van verdomme. In al deze gevallen betreft het woorden die woede en
andere frustratie uitdrukken op een weinig opwindende wijze.
snotverdimme —» snotverdemme.
sno tverdimmelingen
Aan de bastaardvloek snotverdimme werd en wordt in Vlaanderen het achtervoegsel
-lingen toegevoegd zonder dat er een betekenisverandering optreedt. —> snotverdimme.
snotverdomme —» snotverdemme.
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snotverdoppie
Bastaardvloek waarvan het eerste lid een verbastering is van God en het tweede
element een klanksubstituut van verdomme. De gevoelens die door deze term worden
uitgedrukt zijn, door het schertsende karakter ervan, niet meer dan lichte verbazing
of irritatie.
snotverdorie
Bastaardvloek waarvan het eerste lid een verbastering is van God en het tweede
element een verzachte vervorming van verdomme. De inspiratiebron van deze vloek
is ongetwijfeld godverdorie geweest. In het rijtje snotverdorie, potverdorie, godverdorie
is snotverdorie de mildste vloek en uitroep. Of, om het bij wijze van vergelijking in
taalkundige termen te formuleren: snotverdorie is de stellende, potverdorie de vergrotende, en godverdorie de overtreffende trap. De emotionele signalen die alledrie de
vloeken afgeven zijn die van gradaties van woede en andere frustratie. —> godverdor(i)e, potverdorie.
snotverdrie
Bastaardvloek waarvan het eerste lid een verbastering is van God. Het element drie
dient om de vervorming godver een nog zachter karakter te geven. Men kan natuurlijk
in deze loze stoplap een flauwe echo zien van snotverdorie. De gevoelens die deze vloek
uitvent, zijn die van een weinig opvallende schrikreactie bij het zien of vernemen van
iets ergerlijks, ontzettends, verbijsterends, ongehoords, frustrerends enz.
snotverdruppel
Alleen aangetroffen bij MuUebrouck (1984). Het gaat hier om een bastaardvloek
waarvan het eerste element snotver- een vervorming is van godver-. Druppel is een
klankexpressief substituut van -domme. Als uitroep drukt de term woede, ongeloof
en andere frustraties uit.
snotverdubbe
Bastaardvloek waarvan het eerste lid een verbastering is van God. Het element
verdubbe vat ik op als een vervorming van verdomme. Snotverdubbe, in feite een
verminking van godverdomme dus, maakt duidelijk dat de gebruiker van deze vloek
of uitroep bewust afziet van het gebruik van de vloek der vloeken. De reden daarvoor?
Of de gevoelens waarop de vloek een reactie is, zijn minder heftig, of een vorm van
beschaving voorkomt een soort ontreddering van de spreker. Dat alles neemt niet weg
dat, mits met de nodige emfase uitgesproken, hiermee wel een zekere woede en andere
frustratie kan worden geventileerd.
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snotverdulleme
Bastaardvloek waarvan het eerste lid een verbastering is van God. Het tweede element
verdulleme kan een verbastering zijn van verdomme. De emoties die de vloek uitdrukt
zijn iets krachtiger dan die van snotverdubbe. —> verdulleme.
snotverfu(u)k
Bastaardvloek waarvan het eerste element een vervorming is van godver-. Fu(u)k doet
dienst als substituut van -domme. Of hier fu(u)k een vernederlandsing is van het
Engelse fuck is te overwegen. Dat is immers ook al gebeurd in krijg de vuk! De variant
met lange luul is dan natuurlijk dialectisch. De emotionele waarde van de vloek en
uitroep wijst op woede, ongeloof en andere heftige gemoedsaandoeningen. Alleen
gevonden bij Kantelberg (1998).
snotvergeme
Bastaardvloek waarvan het eerste lid een verbastering is van God en het tweede een
samengetrokken vorm van vergeve mij. De vloek en de uitroep hebben dezelfde functie
als God vergeef me, met dien verstande, dat snotvergeme een graad minder ernstig is
dan potvergeme, dat op zijn beurt weer één graad minder is dan God vergeef me. —>
God vergeef me, potvergeme.
snotverpielekes
Bastaardvloek waarvan het eerste lid een verbastering is van God-, en het tweede een
klankexpressieve substitutievloek voor verdomme die aan het geheel iedere taboedoorbrekende waarde ontneemt. Als variant komt voor snotverdepielekes. De vloek
en de uitroep doen dienst om schrik, verbazing, verontwaardiging, irritatie, woede
enz. eufemistisch uit te drukken. De emotionele kracht is een gradatie lager dan die
van potverpielekes. Vergelijk ook potverpiemeltjes.
snotverpinnekes
Bastaardvloek waarvan het eerste lid een verbastering is van God, en het tweede een
substitutievloek die aan het geheel iedere taboedoorbrekende waarde ontneemt.
Natuurlijk is de vloek als geheel een verbastering van godverdomme. Het element pin
kent vele betekenissen. In het zuiden van het taalgebied betekent het 'vrek, gierigaard',
maar ook 'pinbier', het lichte bier dat gemaakt wordt van het laatste aftreksel van de
drafin de brouwkuip (WNT). Deze vorm noteerde ik overigens uitsluitend in A.M. de
Jongs Merijntje Gijzen. De vloek en de uitroep drukken schrik, verbazing, verontwaardiging, irritatie, woede enz. eufemistisch uit.
snotverpotje
Bastaardvloek waarvan het eerste lid een verbastering is van God. Het element potje
verdoezelt de hardheid van het onderliggende verdomme. De vloek drukt verbazing,
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verwondering, ergernis enz. uit. Ik trof deze variant uitsluitend aan in het WestZeeuws-Vlaamse Breskens.
snotversnaatje, snotversnooie, snotversnuppie
Bastaardvloeken waarvan het eerste lid een verbastering is van God, en het tweede een
nonsensicale substitutievloek van verdomme die van het geheel een wel heel milde
emotionele ontboezeming maken. De vloek en de uitroep zijn een schertsende reactie
op het zien of vernemen van iets ergerlijks, ontzettends, ongehoords, frustrerends
enz.
snotversnooie —» snotversnaatje.
snotversnuppie —» snotversnaatje.
snotvertroost
Bastaardvloek waarvan het eerste element een verbastering is van God, en het tweede
een nonsensicale substitutievloek van verdomme. Hoewel de vloek zo eufemistisch is
dat hij nauwelijks als vloek is te herkennen, zijn het de donkere klanken die de
associatie met gevoelens van verontwaardiging, ongeloof e.d. teweegbrengen. Ik trof
deze vloek aan in Polletje Piekhaar [1935:81] van Rotterdammer Willem van Iependaal:
"Wat mot je snotvertroost, met die geite hier."
snot zal me pissen
Bastaardvloek en verwensing waarvan het eerste deel een verbastering is van God.
Voor de rest dient men aansluiting te zoeken bij de letterlijke betekenis van de
samenstellende woorden. Deze verbijsterende vloek werd ingezonden door een correspondent uit Lexmond. De vloek en de uitroep duiden niet op een meewarige
onnozelheid van de gebruiker, maar op een opperste staat van woede of andere
frustratie. Hoe de letterlijke betekenis van 'God moge mij pissen' te duiden is, blijft
vooralsnog gissen. Gaan wij uit van die letterlijke betekenis, dan stuiten wij hier wel
op een extreem voorbeeld van godslastering.
snuifdoek
In De Proeven voor het Verstand, den Smaak en het Hart [1784-1785] van Jacobus
Bellamy wordt gezworen bij der L. V. van Kevelaers snuifdoek 'bij de zakdoek of neusdoek van Onze-Lieve-Vrouw van Kevelaer'. Het heilige wordt hier wel erg geprofaniseerd en geïroniseerd.
snuit
In de 17de eeuw komt de eedformule by mijn snuyt voor. Dit werd tot een vrij
onschuldige uitroep van verbazing of verwondering.
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snuiverik
Een zegsman uit Oostburg in West-Zeeuws-Vlaanderen kent de verwensing krijg de
snuiverik!, die letterlijk betekent 'krijg neusverkoudheid', maar emotioneel 'ik heb een
hekel aan je, hoepel op'. Ook scholieren in de kop van Noord-Holland gebruiken
haar.
sodeHet element sode- is zeer frequent in ons materiaal. Er bestaat geen absolute zekerheid
over de herkomst van dit morfeem. De meeste taalkundigen neigen ertoe een verband
te leggen met Sodom, de bijbelse stad des verderfs, vgl. Genesis 18:16-19 en 29. Via
sodompieter ontstaat dan met verandering van morfeemgrens sodemieter. In het
enquêtemateriaal wordt het overgeleverd in: sodeballen, sodehannes, sodehek, sodejan,
sodejanus, sodejen, sodeju, sodeknetter(s), sodeknetterpekker, sodekraai, sodelazer op,
sodemejekker, sodemejerre, sodemekasie, sodemekasje, sodemekraai(e), sodemieljaar,
sodemieter(s), sodepieten, sodiandakkes. Merijntje Gijzen gebruikt sodeknikker. Al deze
vormen fungeren als bastaardvloeken en als interjecties en doen dienst om schrik,
verbazing, verontwaardiging, irritatie, woede enz. uit te drukken bij het zien of
vernemen van iets ergerlijks, ontzettends, verbijsterends, ongehoords, frustrerends
enz.
sodeballen
Bastaardvloek waarvan het tweede element een substitutie is voor -mieter, -ju e.d.
Voor de emotionele functie van de vloek zie men sode-.
sodeflikker
Het WNT spreekt van een "gemeen scheldwoord met zeer onbepaalde betekenis". Het
woord is samengesteld uit het eerste deel van sodemieter en flikker. De citaten die wij
van dit woord hebben, tenderen naar een uitroep van verbazing, ergernis, verwondering.
sodehannes
Bastaardvloek bestaande uit sode- (zie aldaar) en hannes. Als hannes een persoonsnaam is, dan kan hij een substituut voor God zijn. Voor de emotionele functie van
de vloek —>• sode-.
sodehek
Bastaardvloek waarvan het eerste deel een verbastering kan zijn van Sodom of sodemieter. Het tweede deel is een substitutievloek die het geheel verzwakt. —> sode-.
sodejan
Bastaardvloek die bestaat uit sode en de persoonsnaam Jan. Deze laatste lijkt mij een
substituut voor God. —» sode-.
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sodejanus
Bastaardvloek die bestaat uit sode en de persoonsnaam Janus. Ik neem aan dat Janus
een substituut is voor God. Voor de emoties die de vloek uitdrukt —> sode-.
sodejen
Bastaardvloek die bestaat uit het element sode- en een nonsensicaal jen, mogelijk een
klankvariant van Jan, dat dient om het taboe niet te doorbreken. Jen kan ook als
verbastering van ju worden opgevat. Als uitroep doet het woord dienst om schrik,
verbazing, verontwaardiging, woede enz. eufemistisch uit te drukken. -» Jan1.
sodeju
Bastaardvloek, gemodelleerd naar sodemieter en wellicht het Franse nom de Dieu. Als
betekenisdragende interjectie duidt de term vaak op verbazing, verwondering, verrassing, herkenning, verdriet, zorg, medelijden, afkeer, tegenzin, ontgoocheling,
bewondering en vaak ook verontwaardiging over iets ergerlijks. De oudste bewijsplaats is van 1904.
sodeklonje
Bastaardvloek die is samengesteld uit het eerste deel van sodemieter. Of een schertsende woordspeling van eau-de-cologne of het Franse Cologne 'Keulen' model gestaan
heeft voor het tweede element is moeilijk te bewijzen. Mij lijkt de klankexpressieve
waarde ervan bepalend te zijn. Met donkere klanken geven wij immers vaak onaangename indrukken en gevoelens weer. Als uitroep drukt de term vooral verbazing,
ergernis en verwondering uit.
sodeknetter
Doet dienst als uitroep van verbazing e.d. Het is een versterkte vorm van sode. De
letterlijke betekenis is moeilijk te achterhalen. Ik denk aan 'verdomd, vervloekt'.
Daarmee correspondeert deze bastaardvloek met donders. —» donderknetter.
sodeknetterpekker
Bastaardvloek vol duistere elementen. Van sode- is bekend dat het heel productief is
ter vorming van vloeken. In de elementen knetterpekker zie ik een nonsensicale,
expressieve substitutievloek waarin het spel met de klank e, en met vooral de dubbele
medeklinkers, maar ook het binnenrijm, zullen bijdragen aan de emotionele geladenheid. Hoewel de vloek een eufemistisch karakter tentoonspreidt, drukt hij opperste
verbazing en andere nagalmende frustraties uit.
sodeknikker
Bastaardvloek met klankexpressieve waarde. Het tweede element is een substituut;
voor het eerste lid zie men sode-. De vloek is stellig een variant op sodeknetter en heeft
dezelfde emotionele lading.
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sodekraai(e)
Bastaardvloek waarvan het tweede element een onschuldig substituut is van sodemieter, dat ter verzachting dient. Als variant komt voor sodemekraaie. De vloek is zeer
klankexpressief en duidt vooral op gevoelens van verbazing, verontwaardiging, irritatie, woede enz. In andere vloeken met sode- komt ook een vogel voor. —» sodemeknorhaan, sodemerel.
sodelooier
Bastaardvloek die is samengesteld uit het eerste deel van sodemieter. Men kan voor
het tweede deel aansluiting zoeken bij het zelfstandig naamwoord looier 'leerlooier'.
Maar dat hoeft niet per se. De klankschilderende waarde ervan is al ruim voldoende
om gevoelens van ongeloof en verontwaardiging uit te drukken. Willem van Iependaal
heeft een voorkeur voor deze tot uitroep geworden bastaardvloek. Ik kwam hem
meerdere keren tegen in zowel Polletje Piekhaar [1935] als Kluivenduikers Doedeldans
[1937].
sodemakreel
Bastaard- en substituutvloek waarbij het element makreel een plaatsvervanger is van
God (Dieu, ju). Het emotionele signaal dat deze vloek c.q. uitroep afgeeft, is er vooral
een van verbazing.
sodemejekker, sodemejerre
Bastaardvloeken van sodemieter; het laatste deel is of nonsensicaal of een vervorming
van Jezus. De taboewaarde van dit woord zal vooral veroorzaakt worden door het
eerste lid. In emotionele geladenheid doet deze vloek niet onder voor sodeknetterpekker. Dus net als daar een uitroep van opperste verbazing en irritatie.
sodemejerre -> sodemejekker.
sodemekasje, sodemekas(s)ie
Bastaardvloek van sodemieter waarvan het laatste lid een substituutvloek is. Kasie is
wellicht een eufemistische vervanger van Jezus of Christus. Het betreft hier vloeken
die zeer klankexpressief zijn en qua emotionele lading identiek aan sodekraaie.
sodemeknorhaan
Bastaardvloek die is samengesteld uit het eerste deel van sodemieter en het zelfstandig
naamwoord knorhaan, dat een boeiend betekenisprofiel heeft en zowel een soort vis
als een vogel is. Figuurlijk betekent het woord ook 'mopperaar, knorrig mens' en in
bepaalde dialecten zelfs 'aardappel'. Als uitroep van woede, verontwaardiging, ongeloof en irritatie kunnen wij natuurlijk aansluiting zoeken bij de betekenis 'mopperaar'.
Het woord is evenwel zo klankschilderend, dat het de authentieke gevoelswaarde van
de vloek zonder enige aarzeling oproept. Het is overigens een gegeven dat de mede-
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klinkercombinatie /kn/ ruwheid uitdrukt. Een mooi voorbeeld ontleen ik aan Polletje
Piekhaar [1935: 31]: "Een herrie, dat die vogel maakte ... Sodemeknorhaan wat een
heibel: piepe as de kinkhoest en zinge ... homaar!"
sodemeknorre
Bastaardvloek die is afgeleid van sodemieter. Het tweede element is een substituut dat
door zijn klankexpressieve waarde emoties als verbazing e.d. kan uitdrukken. Natuurlijk is de vloek c.q. uitroep eufemistisch. Over de etymologie van knorre tasten wij nog
in het duister. Wij komen niet verder dan wat wij allang wisten: wellicht in verband
te brengen met het geluid dat varkens maken, met knorren dus.
sodemekraai
Bastaardvloek die is samengesteld uit het eerste deel van sodemieter. Als tweede
element gebruikt men vaak een vogelnaam. Vgl. bijvoorbeeld sodemeknorhaan en
sodemerel. Dat hoeft ons op zich niet te verwonderen. Wat wel opmerkenswaard is,
is dat het om namen gaat met een maximale klankrijkdom, die veroorzaakt wordt
door de medeklinkercombinaties /kr/ en /kn/. De vloek drukt ongeloof, verbazing,
ergernis enz. uit.
sodemerel
Klankexpressieve bastaardvloek van sodemieter. Het tweede element is een substituut
dat aan de vloek een eufemistisch karakter moet geven. Het motief van de vogel vinden
wij ook in sodemeknorhaan en sodekraaie. De vorm werd opgegeven door een correspondent uit het Brabantse Etten. De vloek is een soort Bourgondisch pandemonium
dat ontzetting, verbijstering enz. uitdrukt.
sodemieljaar
Bastaardvloek die een contaminatie kan zijn van sodeju en mieljaardeju. Ik reken de
vloek tot dezelfde groep als waartoe godmieljaar(de) en nondemieljaar behoren. Zij
drukken een staalkaart aan heftige emoties uit, zoals woede en andere frustratie.
so demieter (s)
Uitroep die in het hedendaags Nederlands het karakter heeft van een tussenwerpsel
en ergernis en die verwondering, woede enz. uitdrukt. Door middel van het suffix -se
wordt van deze uitroep ook een bijvoeglijk naamwoord gemaakt: sodemieterse dienstklopper. Sodemieter is vanouds een scheldnaam voor homoseksueel, evenals flikker en
mietje. Dit laatste bewijst zijn verwantschap met het element mieter. Ook komt de
verwensing voor loop naar de sodemieter! Sodemieter is hier een zelfstandig naamwoord met als letterlijke betekenis 'inwoner van Sodom'. De verwensing kan verwijzen naar het bijbelse Sodom, een plaats waar men iemand naartoe wenst op wie men
woedend enz. is. —> opflikkeren, opmieteren, opsodemieteren, slijpsteen.
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sodemi... neraalwaterstraalpijp
Bastaardvloek die is samengesteld uit het eerste deel van sodemieter en een samenstelling van mineraalwaterstraal. Als schertsende uitroep drukt deze vloek de hoogst
mogelijke graad van verbazing uit. Deze hoge graad wordt bewerkstelligd door de
opeenstapeling van woorden en de wil om het taboe niet te doorbreken. Aangetroffen
in Zo lust ik er nog wel een [1980: 94] van Inez van Eijk.
sodepieten
Bastaardvloek waarvan het eerste element teruggaat op sodemieter en het tweede lid
een nonsensicale substitutievloek is. Mogelijk moeten wij er de persoonsnaam Piet in
zien. Persoonsnamen in bastaardvloeken staan vaak in de plaats van God. Iemand die
ervoor terugschrikt om gevoelens van verbazing, verontwaardiging, irritatie, woede
enz. hoor- of zichtbaar te maken, kiest een andere marsroute dan die van de brute,
nietsontziende knoop die het taboe ontluistert.
sodetakke
Bastaardvloek van sodemieter en een fantasiewoord takke, dat de vloek moet afzwakken. De emotie die uitgedrukt wordt, is verwondering, ongeloof enz. Alleen aangetroffen in het Brabantse Reusel.
sodiankas —» sodiandakkes.
sodiandakkes
Klankexpressieve bastaardvloek waarvan het eerste element een verbastering kan zijn
van sodejan, waarin Jan staat voor God. Het tweede lid lijkt mij geheel fantasie.
Misschien dat we er een verhaspeling in mogen zien van jakkes, maar hoe dan ook,
het woord verhindert zo goed als iedere sensatie. De slotsom lijkt slechts te mogen
zijn dat sodiandakkes en een daarop geïnspireerde variant sodiankas een karikatuur
zijn om gevoelens van afkeer enz. onder woorden te brengen.
soep —> huis.
soepstengel —> gadver.
sok —> Leuth, pater.
soul -> ziel.
Spaans —> schimmel.
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spade
Mullebrouck (1984) kent voor Vlaanderen de verwensing haal een spade, ik zal u
delven! Delven betekent hier letterlijk 'begraven'. Iemand wordt met deze verwensing
dus dood gewenst. De emotionele betekenis is afgezwakt tot afkeer, ergernis, minachting en kan weergegeven worden met 'ik ben je meer dan zat, bekijk het maar'.
speer —> likken.
spelen
In Vlaanderen komt de verwensing voor loop speel met Lowietje op de zandhoop! Het
is duidelijk dat iemands gedrag zeer veel ergernis opwekt en dat men hem graag uit
zijn gezichtsveld ziet verdwijnen. De betekenis komt in de buurt van 'ga weg, ik ben
je meer dan zat'. —» buiten, lopen.
spetterpoep
De verwensing krijg de spetterpoep! werd opgegeven door een scholiere uit Koudekerk
aan de Rijn. Ze drukt minachting, walging en vergelijkbare emoties uit. De betekenis
ervan is 'je kunt me gestolen worden, ik walg van je'. —» schijt, slingerschijt.
spijker
In Maastricht kent men de vloekgodgloeiende spijker!, die woede en verontwaardiging
uitdrukt. Een vergelijkbare vloek is wat hamer!, waarin men een substituut ziet voor
'duivel'. Men kan nu veronderstellen dat als duivel eenmaal vervangen was door een
zelfstandig naamwoord, het hek van de dam was en er vervangingen van dezelfde
soort volgden. Dus na het timmergereedschap hamer, de spijker.
spijkerdiarree
Bral e.a. (1998) noemen de verwensing krijg de belachelijke spijkerdiarree! typisch
Haags. Groot ongemak wil men iemand met spijkerdiarree toewensen, natuurlijk gaat
het hier niet om een bestaande ziekte, maar om een verschrikkelijke versterking van
krijg de diarree! Een vergelijkbare verwensing is krijg de draadnageldiarree!, die volgens
Sanders en Tempelaars (1998) ook in Den Haag en Soest bekend is. De emotionele
betekenis duidt op ergernis, boosheid, minachting en vergelijkbare emoties en kan
weergegeven worden met 'donder op'
spijkerdoos
In Sara Burgerhart van Wolff en Deken komt de bastaardvloek annex uitroep Wat
Spijkerdoos! voor. Het WNT vermeldt hierbij uitdrukkelijk dat de vloek grappig
bedoeld is. De betekenis zal ongeveer zijn als 'wel verdraaid, wel verdomme'. —>
hamer.
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spijkerschijt
Krijg het spijkerschijt! is een verwensing die ik hoorde van cursisten van de Hogeschool
voor Rotterdam en Omstreken. Wat men iemand daarmee letterlijk toewenst, is
weinig goeds: 'ontlasting, vermengd met (kop)spijkers'. De emotionele betekenis
duidt op minachting en kan weergegeven worden met 'rot op'. Sanders en Tempelaars
(1998) vermelden de unieke verwensing krijg de spijkerschijt, dan kun je je eigen hek
dichttimmeren! Deze opgave was afkomstig van een informant uit Voorschoten. —»
diarree, draadnageldiarree, draadnagelschijterij, schijt, spijker.
spikkelbeen
In Brabant komt het volgende volksrijmpje voor: "Gloria patrie et spikkelbeen, wie
geen vent heeft, slaapt alleen." Volgens velen is dit een blasfemie die de spot drijft met
de Latijnse katholieke formule gloria patri etfilio et spiritui sancto 'eer aan de Vader,
en de Zoon en de Heilige Geest'. Spikkelbeen is een volksetymologie van spiritui sancto.
Volgens anderen is het meer een vorm van naïeve gemeenzaamheid met het heilige
en absoluut geen spotzucht. Vgl. Naaijkens (1993:156). Een student die een proeve tot
etymologie van spikkelbeen maakte, zei dat hij dat woord gebruikte als hij zich met
een hamer op zijn duim sloeg. In dat geval is het in functie gelijk aan godverdomme,
jezuschristus en vele andere vloeken.
spinrok
In de 16de eeuw komt de tot uitroep geworden eedformule by den heylighen spinrok
voor. Misschien moeten wij hier uitgaan van dezelfde veronderstelling als bij gans
potten en platielen. Men zwoer bij alle attributen die Gods Zoon tijdens zijn verblijf
op aarde gebruikte, dus ook bij de stok waarop bij het spinnen met de hand het te
bewerken materiaal werd (of wordt) gestoken.
spit
De verwensing krijg het spit! drukt woede en verontwaardiging uit, moet niet letterlijk
genomen worden en wil zoveel zeggen als 'ga weg, hoepel op'. Spit is de volksnaam
voor lumbago 'plotselinge heftige pijn in een lende'. Andere populaire namen zijn
lendenwee en lendenzucht. —> kreveren.
springen
In een van de varianten van het verwensingsversje stik, verrek, verrot, verteer enz. komt
de regel loop naar de hel, spring uit je vel! voor. Letterlijk heeft deze regel een
verwoestende uitwerking als pekel op auto's. De betekenis ervan is afgezwakt tot
'donder op, ik wil je niet meer kennen. -> doodvallen.
spuitpoep
Krijg de spuitpoep! is een weinig voorkomende verwensing. Iemand spuitpoep 'diarree'
toewensen duidt op walging, afkeur en minachting. De emotionele betekenis is zoiets
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als 'voor mij mag je alle ongemakken ter wereld krijgen, ik ben je beu en kots van je'.
—> chips, diarree, racekak, slingerschijt, shit.
staart
In tegenstelling tot de dieren heeft de mens geen staart. Toch heeft men op sommige
plaatsen op aarde volgens de oude naslagwerken wel mensen met een staart gevonden.
Als grappige verwensing komt voor krijg een staart! of ik wou datje een staart had/kreeg!
Hiermee wordt ergernis uitgedrukt. De zelfVerwensing ik mageen staart krijgen als het
niet waar is! 'verdomd' werd oorspronkelijk als vrome wens gebruikt, later door
oneigenlijk gebruik als uitroep van verontwaardiging en eindelijk als een soort vloek,
soms zonder enige betekenis. Inez van Eijk (1980: 80) kent de uitbreiding krijg een
staart met een jeukende punt en geen nagels om te krabben! Sanders en Tempelaars
(1998) vonden ook nog ik hoop dat je een staart krijgt van hier tot Amsterdam en dat
het achterste eindje jeukt! en krijg een staart met een blikkenpunt, dan kun je rammelen.
Uit hun materiaal noteerden wij ook nog krijg een staart met ballen en jeuk aan het
puntje, en een houten poot met houtworm en kogellagers tussen je kiezen! Hilversum is
de bakermat van deze drieledige verwensing die megawoede, -minachting, -ergernis
enz. uitdrukt. —> krijgen.
stad —>• gat, kussen, oor.
stapelgek —» verf.
stappen —> stront.
starten —» strot.
steeg —> heen en weer.
steen
In de 16de en 17de eeuw komt de formule bij degodsige stenen voor. Daarnaast noteerde
men bij W. Ogier bij gans steenen sonder pruimen. Ik laat hier gaarne De Baere (1940:
107-108) in een aangepaste spelling aan het woord: "De vorm stenen kan zeer goed
door de gewone voorvoeging van de eind-s van Godes zijn ontstaan. Maar met de
stenen kunnen toch ook de dobbelstenen bedoeld zijn, door het werpen waarvan de
soldaten de kleren van de gestorven Christus onder elkaar verdeelden. Of moeten we
denken aan de steen, de rotsen uit de hof van Olijven, waarop Christus water en bloed
zweette en zijn vader bad, de lijdenskelk van Hem te verwijderen? Een paar eeuwen
geleden vereerde men inderdaad korreltjes van die rots als relikwie. Persoonlijk zijn
we in het bezit van een relikwiekruisje waarin, benevens een Evangelie van den H.
Joannes, een lapje linnen en een lapje zwart krip zijn gesloten en een tiental korreltjes
zandsteen vastgehecht. Binnen in het kruisje zit ook een strookje papier met de
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volgende woorden in i6de-eeuws schrift: 'de la pierre, sur lacquel nostre Seigneur
seuea sang et eau'. Dergelijke relikwieën zullen wel niet schaars zijn geweest. Worden
met onze uitdrukking zulke stenen bedoeld? Willems brengt de formule in verband
met een eed 'uit het Noorden', waar men bij aan de godheid gewijde zaken, ook 'bij
de heilige stenen' zwoer, zo schrijft hij, wat dat de betekenis bij Gods heilige stenen zou
geven, met een reminiscentie aan het heidendom. Uit deze eed kan dan ook wel de
grappig bedoelde uitdrukking van Ogier zijn ontstaan, benevens het andere grappig
gewilde o bloedt van keyselstiens, waarin dan een contaminatie van gans bloed en gans
keyselstiens. De misschien uit tenen geboren stenen zijn dan tot kiezelstenen geworden, net als bij Ogier tot pruimstenen, maar dan stenen zonder pruimen!" Te
overwegen is wellicht ook dat bij Gods stenen een variant is van bij Gods steunen 'bij
het steunen of kreunen van Christus (aan het kruis)'.
steertgezel —> zwarte steertgezel.
stekelbaars —» pomp.
steken
In de Middeleeuwen komt voor van de moort gesteken. In de 16de eeuw treffen wij de
verwensing dat u de moort steken moet ('moge'). Wij kennen nu nog steek de rotmoord!;
je mag me de moord steken! en vooral stik de moord! 'loop naar de duivel, je kunt me
de bout hachelen, stik, krijg een ongeluk'. Het werkwoord steken heeft hier de
betekenis 'slaan, treffen'. De verwensing betekent dus eigenlijk 'de dood moge je
treffen'. Als variant komt in Noord-Nederland voor pruim de moord!; je mag me de
moord pruimen! Vgl. Stoett (1943: nr. 1552). De hedendaagse vloek ik wou dat dit brood
in mijn keel bleef steken (als het niet waar is wat ik zeg) was oorspronkelijk een vrome
wens, maar werd door oneigenlijk gebruik tot meineed, vloek en uitroep van verontwaardiging. Afkeer en minachting worden ook uitgedrukt door het volgende versje
dat mij werd toegezonden door een zestienjarig meisje uit Twente: Mirror, mirror on
the wall// Steek je vinger in een drollI Niet te diep en niet te schuin// anders wordt je
vinger bruin! In Leiden kent men de verwensing steek maar in je hol/reet!, met als
betekenis 'donder op, bekijk het maar'. In Vlaanderen komen volgens Mullebrouck
(1984) voor steek u in een zak, en bedank de wereld! en steek een kaars in uw gat dan
hebt ge geen kandelaar nodig! Ook hier ligt de betekenis dicht in de buurt van 'ik heb
vreselijk het schurft aan je, donder maar op'. De vloek steek de emmer!, die ik in Willem
van Iependaals Polletje Piekhaar [1935:199] noteerde, betekent zoiets als 'hoepel op, ga
weg'. Wat echter de letterlijke betekenis is van de emmer steken is niet duidelijk. Ik ga
voorlopig uit van 'de emmer onder iemand zetten om de ontlasting op te vangen'.
Mogelijk is het een substituutvloek voor steek de moord! —» bobberd, emmer, keel,
moord, stikken.
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stelen
In verwensingen als je, hij/het kan me gestolen worden! is de oorspronkelijke betekenis
van stelen niet meer aanwezig. De betekenis heeft zich ontwikkeld tot die van 'ik lach
om je, ik kan hem missen als kiespijn, ik heb genoeg van hem'. In Vlaanderen is de
variant je kunt me gestolen worden! gebruikelijk. En ook ge kunt mij fijn gestolen
worden!; ge kunt me gestolen worden met heel us santenboetiek! en ge kunt me gestolen
worden in volle dag! zijn volgens Mullebrouck (1984) Vlaamse uitdrukkingen van
minachting. In Amsterdam is zeer gewoon de verwensing ga fietsen stelen op het
Damrak! De emotionele betekenis daarvan is 'maak dat je wegkomt, ik minacht je'.
ster
In loop naar de maan en pluk sterren! stuiten wij op een luchtige uitbreiding van de
verwensing loop naar de maan! —» lopen, maan.
sterven
In de 19de eeuw is de oorspronkelijke eedformule en zelfverwensing ik mag sterven
als het niet waar is! opgetekend. Frequent is de hedendaagse verwensing sterf, 'ik ben
woedend door je gedrag, ik wil niets meer met je te maken hebben'. Zij wordt gebruikt
in geval van woede en andere soorten frustratie. Curieus is sterfin de meelzak en ga
gepoeierd de hel in! Dezelfde woede, maar nog uitgebreider, vinden wij in stik! sterf
staande met je hoed op en je jas aan, dan ziet de duivel je voor een deurwaarder aan!, in
sterf snel en stuur een kaartje! en in sterf en bederf, dat ik in Sassenheim noteerde.
Mullebrouck (1984) kent als Vlaamse variant voor mij moogt ge sterven en bederven!
De betekenis is niet zoveel anders als 'ik minacht je, hoepel op', maar in een tirade is
dit wel de 'overtreffendste trap'. Inez van Eijk (1978: 87) kent voorts nog het verkorte
sterf staande met je hoed op! 'rot op en ik hoop dat je iets vreselijks overkomt'. In
Vlaanderen komt als variant voor sterf staande met uw bolhoed aan! Uit een enquête
uit 1999 blijkt overigens dat slechts twee van de 111 Vlaamse zegslieden zeggen deze
verwensing (nog) te kennen. Ook de verwensing sterfjong, dan ben je een mooi lijk!
betekent met al haar cynisme niets anders dan 'ik ben enorm boos op je en hoop dat
je iets vreselijks overkomt'. Sanders en Tempelaars (1998) noemen ook nog sterf
staande met je bek open, dan ben je een mooie brievenbus! Zij vragen daarbij aandacht
voor het volgende: "De oude, rode brievenbussen stonden rechtop en hadden één
gleuf aan de bovenkant. Deze verwensing moet dus al oud zijn." Een scholiere uit
Noordwijk leert ons de buitengewoon zware verwensing sterf naast je moeders graf
Incidenteel komt ook voor sterf af! In Merijntje Gijzens jeugd en jonge jaren (1925)
komt de typische West-Brabantse verwensing voor: "A-t-nie waar is, ma'k lijen a'k
nooit staref ... dèr." In hedendaags Nederlands vertaald, luidt dat: als het niet waar
is, mag ik lijden dat ik nooit sterf Men zou kunnen zeggen dat een oorspronkelijke
volkse eedformule ten bewijze dat men de waarheid spreekt, geworden is tot meineed
en dus tot vloek. —» afsterven.
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Stien —» potverdekke.
stier
Als men een hekel aan iemand heeft en betrokkene dientengevolge onder begeleiding
van veel ongemakken ver uit zijn buurt wil hebben, gebruikt men volgens Mullebrouck (1984) in Vlaanderen de verwensing ik wenste dat ge op een tochtige stier naar
Engeland reed! De emotionele betekenis kan goed weergegeven worden met 'donder
op van hier en word gezegend met veel ongemakken, zo kots ik van je'.
stijve
In de informele omgangstaal is de betekenis van een stijve krijgen 'een erectie', of, om
in hetzelfde register te blijven, 'een stijve pik krijgen'. Met de verwensing krijg een
stijve, dan mag-ie blijven! wordt bedoeld 'je bent een vreselijke sukkel, donder maar
op'. —» dikke, duo, fietsbel, jodokio, jongeheer, tam(p).
stikken
De megalomane verwensing stik! komt vóór de 19de eeuw niet voor. Dat-ie stikt geeft
uitdrukking aan een wens of verlangen van de spreker. De verwensing stik er maar in!
betekent 'bekijk het maar, maak dat je wegkomt'. Ook de kolkende klankmassa stik
de gloeiende moord laat over de woede van de gebruiker van deze uitroepende
verwensing geen enkele twijfel. Dat geldt evenzeer voor de verkorting stik de moord!
als voor de versterking stik de rotmoord! Een enkele maal noteerde ik stik in je vreten!
Als variant op sterfin de meelzak en ga gepoeierd de hel in! komt voor stik in de meelzak
en ga gepoederd de hel in! Een correspondent uit het Oost-Vlaamse Bornem vermeldt
ook nog stik in uw eigen nat! De Utrechtse verwensing stik de galanteriemoord, dan
kun je met je kousen venten! vond ik alleen bij Sanders en Tempelaars (1998). De
secretaresse van wijlen Victor van Vriesland, drs. Geke Linker, schrijft mij op 19 juni
1997: "Zijn generatie dichters maakten ook scatologische ongein. Bijvoorbeeld Roland
Holst: Stik/ zei de pik/ van Vic-I tor van Vriesland/ en schoot van de naai- in de piesstand." De emotionele betekenis van al deze verwensingen duidt op woede, haat,
afkeer en andere frustratie. De spreker geeft ermee aan dat zijn gesprekspartner hem
de strot uitkomt en dat hij hem voor eeuwig kan missen als kiespijn. —> barsten,
kippenkoorts, krijgen, neerlazeren, opdonderen, steken, sterven, verrotten, verteren.
stoephoer
In Amsterdam komt een enkele keer de verwensing word stoephoer in een doodlopende
steeg! voor. De emotionele betekenis is duidelijk: 'voor mij ben je een waardeloos vod,
ik walg van je, ga nu maar snel weg'.
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stoflongen
Een enkele maal troffen wij in ons materiaal aan de verwensing krijg stoflongen!, die
woede, frustratie en minachting uitdrukt. Zij betekent 'donder op, want ik heb een
vreselijke hekel aan je'. Alleen genoteerd in Den Haag.
stok

De West-Vlaamse verwensing loop naar de stokken! drukt haat, verachting, boosheid
enz. uit en betekent 'maak dat je wegkomt, ik kots van je'. De relatie met 'rustplaats
voor vogels', de letterlijke betekenis van stok, is geheel afwezig. In het Frans zou men
zeggen que le diable f importe!
stompen
Een zegsman uit Kaatsheuvel gaf als verwensing op God zal me stompen. De betekenis
is duidelijk: 'Als aan een bepaalde voorwaarde door mij niet voldaan wordt, moge
God mij daarvoor stompend bestraffen.' —» godzalmestompen.
stoot

Als men iemand krijg een paar voze/domme stoten! toewenst, zoals in Den Haag niet
ongebruikelijk schijnt te zijn, maakt men eigenlijk alleen kenbaar dat men kwaad of
teleurgesteld is over iemands gedrag en eigenlijk niet met hem te maken wil hebben.
De betekenis is dus 'rot op'. Vgl. Bral e.a. (1998).
stort —» strot.
storten
De verwensingen stort door je hoeven!, stort in de schacht! en stort door je enkels!
betekenen 'maak dat je wegkomt'. De verwensing wordt gebruikt in geval van
verontwaardiging, boosheid, woede. De verwenser wil een aangesprokene zijn wil
opleggen, vandaar de gebiedende wijs.
stoven
In Vlaanderen (vgl. Mullebrouck (1984)) komt de verwensing ge moogt hem stoven!
voor. Zij drukt afkeer en minachting voor iemand uit en kan weergegeven worden
met 'wat mij betreft, mag-ie oprotten'. Uit dezelfde bron noteerde ik stooft u met
pruimen! Letterlijk betekent stoven 'met matige warmte in een gesloten pot gaar
maken!' Ook hier is sprake van een onbeschrijfbare minachting.
straatje
In Polletje Piekhaar [1935: 60] van Rotterdammer Willem van Iependaal stuiten wij
op de verwensing val in mijn straatje! 'voor mijn part kun je doodvallen, ik ben boos
op je en minacht je'. —» vallen.
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straffen
De formule God mag me straffen (als...) werd oorspronkelijk als vrome wens gebruikt.
Door meineed en ander oneigenlijk gebruik werd hij tot vloek en uitroep van
ongeloof, verontwaardiging e.d.
stront
In een veertiende-eeuws gedicht vond De Baere (1940: 109) bi den stronte 'bij de
uitwerpselen van God'. De verwensing laat-ie in de stront vallen! drukt thans gelatenheid of onverschilligheid van de spreker uit ten opzichte van het gebeuren of de daad
van een ander, of jegens de kritiek van een ander op de eigen daad. De verwensingen
zak in de stront! en je kunt in de stront zakken! 'bekijk het maar, je kunt me wat' drukken
minachting en afkeer van de spreker uit. Hetzelfde geldt voor stap toch in de stront!
en krijg stront aan je gaffel!; beide zijn opgegeven door correspondenten uit Twente.
Een versterking van krijg de stront! treffen wij in krijg de galopstront! In hetzelfde gebied
komt het volgende rijmpje voor: watje zegt, ben je zelf,//Met je kop door de helft,//Met
je kop door de stront,// Stink je morgen uitje mond. In regel (3) zie ik een elliptische
antwoordverwensing die voluit luidt: (kruip) met je kop door de stront! De letterlijke
betekenis is zo goed als geheel vervaagd. De emotionele duidt op minachting en kan
weergegeven worden met 'ik kots van je, rot maar op'. —» elf, gaffel, helft, koffiemelk,
kunnen, lepel, likken, melk, schijten, tiet, touw, vallen, verf, zakken.
strontmieljaardeju
Bastaardvloek waarvan het eerste deel een vervanger is van god. In het tweede deel
herkennen wij gemakkelijk de verbastering van het Franse milliard en Dieu. De vloek
drukt woede, haat, drift en andere frustraties uit. Slechts eenmaal aangetroffen in het
Zuid-Brabantse Asse.
stroop —> gort2.
strop —» ophangen.
strot
De historische eedformule bi den storten 'bij de keel van God', waarin God en zijn keel
tot getuigen worden aangeroepen dat men de waarheid spreekt, komt reeds in het
Middelnederlands voor en is ook in de 16de eeuw nog overgeleverd (Stoett 1932). In
de vorm stort(e) zijn de klanken o en r omgezet. Het ijdel gebruik van die eedformule
maakt haar tot vloek, die, om anderen niet te kwetsen, verbasterd en dus afgezwakt
kon worden. Natuurlijk is ook hier een afslijting tot uitroep niet onmogelijk. —> oog,
opdonderen, opflikkeren, snijden.
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stuip
Dit woord is een benaming voor een ziektetoestand die bestaat uit een, met bewusteloosheid gepaard gaande, plotselinge heftige samentrekking der spieren over het
gehele lichaam, in het Latijn eclampsia genoemd. De ziekte komt voor bij kinderen
en bij zwangere, vooral barende vrouwen. Wij konden voor het hedendaags Nederlands de verwensing krijg de stuipen! noteren. Natuurlijk is de betekenis hiervan niet
letterlijk te nemen. Die tendeert meer in de richting 'bekijk het maar, je kunt mij wat'.
In een zeventiende-eeuwse tekst is watte stuyper overgeleverd als een uitroep. Sanders
en Tempelaars (1998) noemen uit een Haags verwensingsversje de uitbreiding krijg
de stuipen in je darmen, kunnen vreten weer de armen!
stuip -» kramp.
stuiten —> tuit.
stuiver
Het woord stuiver, schrijft het WNT, schijnt het eerst in de 15de eeuw hier te lande
gebezigd te zijn, en is in de volgende eeuwen in vele muntverordeningen gebruikt,
totdat het in de Wet van 28 september 1816 vervangen werd door 'stuk van een
twintigste gulden, of van vijf cents'; men bleef echter spreken van stuiver (wegens de
kleinheid was voor de munt vooral de verkleinvorm stuivertje gebruikelijk), en ook
voor de rekenmunt bleef men stuiver bezigen. Bij de Wet van 31 december 1906, die
het nikkelen vijfcentsstuk invoerde, werd stuiver als officiële naam hersteld. Bredero
kent de bastaardvloek en uitroep o duysent stuyvers! Ik vermoed dat wij uit moeten
gaan van een basis bij Gods vier, waarbij vier niet als vormvariant van vuur ('bij het
vuur van God'), maar als telwoord werd opgevat. Was dat eenmaal gebeurd, dan
konden ook allerlei andere telwoorden de plaats van vier innemen. Als de basis verkort
werd tot o vier of o duizend, dan voldeed die verkorting in het spraakgebruik meestal
niet, met als gevolg dat men er een versterker aan toevoegde. Als zodanig deed
guldeling 'zilverling' dienst. Bij dat laatste veronderstel ik een basisvorm bij Gods
zilverlingen. Dit kon worden tot wat honderd guldelingenl'Werd in dergelijke uitroepen
eenmaal een munt gebruikt, dan kon die door soortgenoten afgewisseld worden.
Vandaar dat naast o duysent stuyvers! ook voorkomen wat duizend daalderen; bij
honderd duizend stuiveren; gans oortjes; wat (duizend) fransch blanken. —» daalder,
vier.
stuk —» vallen.
suiker, suy(c)ker
Verbastering van het Franse sacre of sacré. Samenstellingen met suiker vinden wij in
gans suyker krenten, gans suykermelken en suyker-erreten. In honderd suikere is honderd
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een substituut voor wond, en suiker voor sakker. In feite dus een verbastering van bij
Gods heilige wonden.
suikerdeboeren
Bastaardvloek waarvan het eerste element een vervorming is van het Franse sacre of
sacré. Het geheel zou een vervorming kunnen zijn van sacre nom de Dieu. Het
taboekarakter van die Franse vloek is geheel weggenomen. Als uitroep drukt de vloek
ongeloof, verbazing e.d. uit. Alleen aangetroffen in Vlaanderen. Vgl. Mullebrouck
(1984).
suikerdikke
Bastaardvloek die een vervorming is van het Franse sacre of sacré en het Nederlandse
(ver)dikke. De vloek heeft zijn taboekarakter geheel verloren. Als uitroep drukt hij
ongeloof, verbazing en vergelijkbare emoties uit. Alleen gevonden bij Mullebrouck
(1984), dus in Vlaanderen.
sutkerloot
Variant van sakkerloot, met dezelfde emotionele waarden. Aangetroffen in Wilde
vespers en wilde gebeden in Vlaams België, waar het volgende refrein voorkomt: "En
onzen broeder Lazarus, En hij is dood, Suikerloot! En onzen broeder Lazarus, En hij
is dood!" Geciteerd naar De Haan (1978: 227-228). —> sakkerloot.
superstar —> jesus christ superstar, Jezus.
surmafoey
Vernederlandsing van de Franse bastaardvloek par ma foi 'bij mijn geloof. —>
parmafooi.
suyen —> noorden.
suyker elekaarten —> elekaarten.
suykererwten, suyker-erretten
Bij Bredero, en wel in Rodd'rick ende Alphonsus [1611], komt de bastaardvloek hoe
duysent suyker-erretten voor. In suyker-erretten zie ik een verbastering van sacramenten. Hetzelfde geldt voor duizend suikererwten. —>• sacrament, suykermelken.
suykerkrenten
De onherkenbare bastaardvloek gans suykerkrenten is ontstaan uit Gods sacramenten.
Suyker is een verbastering van het Franse sacre of sacré, en krenten een geluidssnipper
die in de plaats is gekomen van menten, een verkorting van sacramenten. Van
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Moerkerken (1899) noteert deze vloek, alsmede suykermelken, in twee zeventiendeeeuwse kluchten. —> suyker-erwten, suykermelken.
suykermelken
Onherkenbare bastaardvloek van Gods sacramenten. Suyker is dan verbasterd uit het
Franse sacre of sacré en melken uit menten. Vergelijkbare verminkingen vinden wij in
gans suyker krenten en in hoe duysent suy cker-erreten uit Bredero's Roderick ende
Alphonsus [1611]. Van Moerkerken geeft in de Klucht van Robbert Lever-worst, gedrukt
te Amsterdam in 1645, gans suykermelcker bloet. —» sacrament, suykererwten, suykerkrenten.
suykertjuys
Verbastering van het Franse sacre of sacré vinden wij in het eerste element. Het tweede
is een nonsensicale toevoeging. Wellicht dat men er ook een verbastering in mag zien
van Dieu.
swantewit —> Vitus.
sweepen —» zweet.
sweet -» zweet.
swong(d)en
Verbastering door velarisering van wonden. De s is het gevolg van metanalyse en hoort
bij het vaak voorafgaande Gods. —> wond.
syfilis —» sief.
syfiliseczeem
Dat eczeem een jeukende huidontsteking is die niet op infectie berust, weten wij. Zo
ook is bekend dat syfilis een infectieuze geslachtsziekte is, waarvan het eerste stadium
bestaat uit een zweer op geslachtsdelen, de lip of de anus. Het laat zich licht raden wat
de letterlijke betekenis is van syfiliseczeem. In de verwensing krijg syfiliseczeem! is de
betekenis echter afgezwakt tot 'rot op'. De emoties die zij uitdrukt, wijzen op ergernis,
minachting, ongeloof en woede.
syfiliskankerschijt
In Den Haag kent men de verwensing krijg het syfiliskankerschijt! Vgl. Bral e.a. (1998).
Hoewel het hier een niet-bestaande ziekte betreft, is het een zware stapelvloek, die
duidt op walging, haat en vergelijkbare emoties en die weergegeven kan worden met
'donder op'. In feite is de verwensing een versterking van krijg het schijt!
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taarten —> vijg.
takke
In ons enquêtemateriaal komen wij de verwensing krijg de takke! tegen. Dit is vrij
uniek, omdat takke- alleen voorkomt, althans volgens de woordenboeken, in samenstellingen van het type takkelijer, takkewijf. Krijg de takke! is een zeer grove (Amsterdamse) verwensing. Takke is immers een verkorting van het Franse attaque 'aanval,
beroerte'. De emotionele betekenis duidt op verachting en kan weergegeven worden
met 'donder op'. Sanders en Tempelaars (1998) kennen als variant je kunt de takke
krijgen, de blaadjes komen er vanzelf aan! Takke, schrijven zij, wordt schertsend
geassocieerd met de takken van een boom. Het element takke- wordt gebruikt om te
versterken: krijg de takketering!, en als versterking van de verwensing krijg de takke!
komt voor krijg de touwtakken!
takketering
Eenmaal vond ik in mijn materiaal de verwensing krijg de takketering!, en eenmaal
ook de elliptische variant daarvan takketering! De ziekte takketering bestaat niet. De
verwensing duidt op verbitterdheid, haat, verachting en vergelijkbare emoties en kan
weergegeven worden met 'rot op'. Takke- doet dienst als versterking van de verwensing krijg de tering! —» takke.
tatn(p)
In soldatentaal uit de jaren zestig komt herhaaldelijk dikke tamp! of krijg een dikke
tam! voor. Tamp is dieventaal voor 'mannelijk lid'. Met genoemde verwensingen
wenst men iemand geen ziekte toe, maar veel ongemak. De emotionele betekenis wijst
op ergernis. De hedendaagse gebruiksbetekenis kan weergegeven worden met 'bekijk
het maar, je kunt mij wat'. In Den Haag kent men de pleonastische variant krijg een
opgezwollen dikke tam(p)!Vgl. Bral e.a. (1998).
tampeloeres —> lul.
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tand(jes)
Wij kennen de historische eedformule bij de tanden van God, waarin God en zijn
tanden tot getuigen worden aangeroepen dat men de waarheid spreekt. Het ijdel
gebruik van die eedformule maakt haar tot vloek, die, om anderen niet te kwetsen,
verbasterd en dus afgezwakt kon worden, maar ook tot exclamatie. Men kon ook
zweren op minen tand. Deze formule komt al in het Middelnederlands voor. De eed
werd tot krachtformule en later tot uitroep. Tot de zogenaamde 'sotte eede' wordt de
Middelnederlandse formule biden tanden van miselven gerekend. Aangetroffen zijn
in de 16de en 17de eeuw bi den tanden of by gans tanden. De waarschijnlijk als grappig
bedoelde gans mierrentant en gans draeckentant gaan volgens De Baere (1940: 107)
hierop terug. De hedendaagse verwensing krijg tandjes! betekent 'je kunt me wat, ik
heb helemaal geen interesse meer in je, het enige waar je nog geschikt voor bent, is
voor het krijgen van tanden, rot op'. Mogelijk moeten wij ook denken aan het krijgen
van tanden, dat gepaard gaat met pijn, waarmee de verwensing in de ziektesfeer
terechtkomt. Bral e.a. (1998) noemt voor Den Haag nog krijg de ingezouten tandjes!
Ingezouten fungeert hier als versterker.
tante
De verwensing loop naar je tante! heeft de betekenis 'maak datje wegkomt' en wellicht
ook 'loop naar de duivel'. Zij duidt op onverschilligheid, ongeloof en vergelijkbare
emoties. In Van Dale (1992) komt ook de elliptische vorm je tante! voor. —>• grootje,
moer, peet.
tapisseren
Mullebrouck (1984) kent voor Vlaanderen de verwensing wel tapisseer nu mijn kont!
Deze heeft niets met de magie van het bovennatuurlijke te maken. De letterlijke
betekenis van tapisseren is 'met tapijtwerk behangen'. Dit werkwoord gebruiken in de
onderhavige verwensing getuigt van een onbeholpen ironie. Als men iemand zoiets
toewenst moet men wel een hekel aan hem hebben.
tatoeëren -> hartklep.
te
In de als uitroep gebezigde vloeken te droes, te drommel is te de vervorming van het
lidwoord de.
tedomme
Variant van (ver)domme. Een stevig lesje vloeken kun je de vervorming tedomme niet
noemen. Zij mist scabreusheid en kwaadaardigheid, maar plaatst wel een taboe op
(god)verdomme. Het taboe helemaal respecteren doet de vloek niet. Het element
-domme drukt onmiskenbaar emoties uit die behoren bij onbeteugelde driften, zoals
ergernis, woede e.d.

608

TEELBALVERKANKERING | T E N N E F

teelbalverkankering
Krijg de (dooie) teelbalverkankering! is een typisch Haagse verwensing. Vgl. Bral e.a.
(1998). Zij drukt grote afkeer en minachting uit en kan weergegeven worden met 'rot
op'.
teen
In Vlaanderen komt de bastaardvloek wel heilige teen! voor. Vgl. Mullebrouck (1984).
Ik veronderstel in teen een substituut voor goedheid of sacrament. Door dat substituut
verandert de oorspronkelijke vloek van spanningscurve. De enige emotie die overblijft, is ongeloof en verontwaardiging. Misschien ook nog een vleugje ergernis. —»
lepra, tyfus.
teerling
In Bredero's Moortje [1617] komt de uitroep teerlinckl voor. Deze wordt verklaard als
een toespeling op de verdobbeling van Christus' kleren door de wachters bij het kruis
(vgl. De Baere 1940:121).
teisteren
In het Arabisch schijnt de volgende vloek voor te komen mogen de vlooien van duizend
kamelen je oksels teisteren. De Ley (1994: 80). De betekenis moet zoiets zijn als 'ik
minacht je'.
tempel
In het Vroegmiddelnederlands wordt al gezworen bi den temple 'bij de tempel van
Jeruzalem'. Men zie daarvoor bijv. het Luikse Diatessaron [1291-1300] en de WestVlaamse Rijmbijbel [1285] van Jacob van Maerlant. Op de verkeerde plaats en te vaak
zweren bij het huis van God maakt de eedformule tot vloek en uitroep. Sanders en
Tempelaars (1998) geven voor Rotterdam tief(t) de tempel uit!, waarvan de betekenis
weergegeven kan worden met 'rot op'. —» tiefen.
tenen
In de historische eedformule bij Gods tenen worden God en zijn tenen tot getuigen
aangeroepen dat men de waarheid spreekt. Het ijdel gebruik van die eedformule
maakt haar tot vloek, die, om anderen niet te kwetsen, verbasterd en dus afgezwakt
kon worden. Als variant is gevonden bigans theenen (De Baere 1940:107). In de 16de
en 17de eeuw zwoer men bij alle lichaamsdelen van God. De Baere (1940:107) acht
het niet uitgesloten dat bij degodsige steenen en gans steenen sonder pruymen hetzelfde
zelfstandig naamwoord teen bevatten.
tennef, tinnef
Tennef betekent 'rommel, slechte waar' en is afkomstig uit het Hebreeuwse tiennoef
'vuil, drek'. Met de verwensing krijg de tennef! wenst men iemand in geval van

609

TENT I TERINGKANKER

verontwaardiging verderf toe. Die emotionele betekenis kan het best weergegeven
worden met 'sterf, rot op'. De Rotterdamse bokser Bep van Klaveren (1907-1992) was
een grootgebruiker van deze verwensing.
tent —>• tiefen.
te pletter —» rijden.
teren
God zal je teren! is een verwensing die eenmaal werd aangetroffen. Het hulpwerkwoord zullen heeft vanouds de betekenis 'moeten'. Dat plaatst ons niet voor verrassingen. Die verrassing zit in het werkwoord teren, dat ik niet opvat als 'met teer
bestrijken', maar als 'met de tering slaan, treffen'. Die letterlijke betekenis is afgezwakt
en is geworden tot een emotionele die minachting, woede, ergernis en vergelijkbare
emoties uitdrukt en weergegeven kan worden met 'rot op'.
tering
De letterlijke betekenis van tering is 'die vorm van tuberculose die de patiënt uitteert,
zijn gestel sloopt'. Een van de populairste verwensingen in vooral de Randstad is krijg
de tering! of ook gewoon tering! De vervloeker roept niet letterlijk de tering over zijn
opponent af. Versterking van deze vloek zien wij in krijg de vliegende tering!; tering
tyfus kankerzooi!; krijg de overmaasse tering!; krijg de kankertyfustering achter je oren!
en in godverdegodgloeiende tering! Deze laatste verwensing vinden wij in het tweede
album van Haagse Harry, getiteld Niet te wènagü [1997]. De emotionele betekenis van
al deze verwensingen is 'ik ben woedend, verontwaardigd' of nog erger. Een uitbreiding treffen wij in krijg de tering aan je linker longklep! Andere uitbreidingen zijn: krijg
koperen hartkleppen, dan kun je je je leven lang de tering poetsen!; krijg de vliegende
tering, dan kun je aan de Melbourne-race meedoen! (gevonden bij Sanders en Tempelaars 1998). Samenstellingen die krijg de tering! versterken, zijn: krijg de apentering!;
krijg de choleratering!; krijg de graftering!; krijg de kanker ter ing!; krijg de touwtering (dan
kun je rafelen, uitrafelen)!; krijg de Overmaassehazewindhondenpestpokken-korenmolentouwtering, dan kun je uitrafelen!; krijg de rattentering!; krijg de trattetyfuskankerteringl; krijg de teringkanker!; krijg de tyfustering!; krijg de kankertyfustering! en krijg de
vinkentering! In dezelfde Randstad schertst men over zijn taalgebruik door te spreken
van het eigen tering-abc. Dat gaat dan als volgt tering aap, tering noot, tering mies! —»
hartklep, lijden2.
teringkanker
Een Leidse scholier van 17 jaar maakt het wel heel erg bont met de volgende verwensing: krijg de rotte teringkanker in je kutdarm en veel aids zodat je lekker pijn krijgt aan
je kankerlichaampje! Onnodig om te zeggen dat hier woede en walging worden
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uitgedrukt, die weergegeven kan worden met 'ik ben ziedend op je, val dood en flikker
op'. —» tering.
teringkoorts
In een variant op het verwensingsvers stik, verrek, verrot, verteer enz. komt de regel
voor krijg de vliegende teringkoorts! Ik tekende die op voor Breda. De letterlijke
betekenis van teringkoorts is hier niet in het geding. De verwensing is de brutale
expressie van 'ik heb een onbeschrijflijke hekel aan je, ik haat en walg zo van je dat ik
je wel uit kan kotsen'. —» doodvallen, elf, helft, koffiemelk, lepel, melk, tiet, touw,
verf.
teringmoer —> moer.
teruggaan
In een chatbox van Internet kwam ik op 7 april 1999 de verwensing ga terug naarArtis!
tegen. Natuurlijk moeten wij deze verwensing niet letterlijk opvatten. De verwenser
is zijn gesprekspartner zat, is door hem teleurgesteld en wil niets meer met hem te
maken hebben. Bovendien ziet hij betrokkene nauwelijks als mens, maar hoogstwaarschijnlijk als een oermodel, een aap dus. In een babbelbox op Internet van 2 januari
1999 gebruikte een scholier de volgende verwensing: pisvlekken, teringvlekken ga terug
naarje moeders poesje! De emotionele betekenis wijst naar minachting, woede, walging
enz. en kan weergegeven worden met 'rot op, ik kots van jullie'.
Tervogant
Varianten zijn Tervogan en Tervagaen. Het betreft een godheid van de Saracenen. De
benaming gaat terug op een bijnaam van Hermes, nl. ter maximus. In de Esmoreit
lezen wij bijvoorbeeld bi minen god Tervogan. Ook een eedformule waarin een
niet-christelijke god tot getuige van de waarheid wordt aangeroepen, kon bij te vaak
gebruik ontaarden tot vloek en uitroep. —> Jupetijn, Mahoen, Mohammed, Toutatis,
Venus.
testikels
De verwensing lik mijn testikels! betekent 'rot op, ik ben woedend op je'. Vergelijkbaar
zijn kus mijn kloten!, dikke tamp! —» likken, kussen.
Thoon —> Antonius.
tiefen
Van de ziekte tyfus is het werkwoord tiefen afgeleid. Het wordt alleen gebruikt in
verwensingen, zoals tief(t) naar je eiland!; tieft de tent uit!; tieft de tempel uit! en tief
dood! De betekenis is duidelijk 'rot op, ver weg van hier, want ik walg van je'. Zie Opoe
Herfst [1986] van de Rotterdammer jan Oudenaarden.
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tien
In Amsterdam komt het volgende verwensingsversje voor:
Watje zegt, ben je zelf,// Met je kop onder lijn elf,// Met je kop onder lijn tien,// Heb ik
je nooit meer gezien.
Dit vers bevat twee elliptische antwoordverwensingen: (kom, val) met je kop onder lijn
elf. en (kom, val) metje kop onder lijn tien! De letterlijke betekenis van beide is vervaagd
en geworden tot een louter emotionele, die duidt op walging, afkeer, minachting,
boosheid en vergelijkbare emoties. —» elf, helft, koffiemelk, lepel, melk, tiet, touw,
verf.
tiet
Met de verwensing krijg tieten!, gericht tegen mannen, wenst iemand uit woede of
verontwaardiging zijn tegenstrever biologische ongemakken toe. De emotionele betekenis is natuurlijk niet veel anders dan 'ik kots van je, rot op'. In Den Haag kent
men als versterkende variant ook nog krijg eczeemtieten! In Dilsen-Stokken komt het
volgende verwensingsversje voor:
Watje zegt, ben je zelf/1'Metje kont in de verf//Metje tieten tegen de muur,//En morgen
ben je zuur.
Dit vers bevat twee elliptische antwoordverwensingen: (val) met je kont in de verf. en
(val) met je tieten tegen de muur! De letterlijke betekenis van beide is vervaagd en
vervangen door een emotionele die eveneens afkeer, haat, minachting uitdrukt. —>
elf, helft, koffiemelk, lepel, melk, touw, verf.
tijd
In de Economische liedjes [1781] van Elisabeth Bekker komt o mijn tijd voor. Volgens
het wnt hebben wij hier, maar ook bij lieve tijd, met een bastaardvloek te doen. Tijd
is hier in de plaats gekomen van hemel. In de exclamatie wel mijn tijd! is tijd een
substituut van God. Ook nu nog hoort men hemelse tijd! Qua betekenis komt deze
vloek overeen met hemelse goedheid! —> heer, heremijntijd.
tjacob —» Jacob.
tjan —> Jan2.
tjee, tjeetje
Vormvariant van jee. —> jee, jeetje(s).
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tjeemig
Vormvariant van jeemig. -» jemig.
tjeeminee
Vormvariant van jeeminee. —» jeemienee(tje).
tjen —» Jan2.
'tjumenis
Bastaardvloek van Jezus. Momenteel doet de vorm uitsluitend dienst als uitroep in
bepaalde zuidelijke gebieden. —> jemenie, jemienee(tje).
toch —» krijgen.
tochtkut
Alleen in Den Haag werd de grove verwensing krijg een (verlengde) tochtkut! genoteerd. Vgl. Bral e.a. (1998). In de letterlijke betekenis van tochtkut wordt gebruikgemaakt van dierlijke eigenschappen als 'ritsig, bronstig, tochtig'. De emotionele betekenis van de verwensing duidt op woede, ergernis, verachting en vergelijkbare emoties
en kan weergegeven worden met 'rot op'. -» kut.
toeter
In soldatentaal komt de elliptische verwensing dikke toeter! voor. De letterlijke
betekenis van toeter 'min of meer hoornvormig instrument' heeft zich tot een metaforische ontwikkeld en wel tot 'mannelijk lid'. De verwensing krijg een dikke toeter! of
gewoner dikke toeter! wenst iemand veel ongemak. De emotionele betekenis is 'bekijk
het maar, je kunt me wat'.
toges, togus, tooches, tokes
De verwensing lik mijn toges! is gelijk aan lik mijn gat, reet! enz. Ook de verkorte vorm
me togus! komt voor. Het Bargoense woord toges betekent letterlijk 'achterwerk, kont'
en is afgeleid van het Hebreeuwse tachât 'datgene, wat onder, beneden is'. De
emotionele betekenis is 'bekijk het even, je ergert me'. —> likken, kussen.
tolle
Komt voor als uitroep van afkeuring. Het is afkomstig uit het Latijnse tolle, een
gebiedende wijs van tollere 'wegnemen'. Vgl. het evangelie van Lucas, 23:18: tolle hunc,
et dimitte nobis Barabbam.
tomme
Verkorte en verder verzachte bastaardvloek van verdomme. De vloek drukt lichte
irritatie uit. Hij is minder sterk dan tedomme.
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ton —> rollen.
tong
De verwensing slik je tong in! betekent zoveel als 'barst, ik minacht je'. Zij wordt
gebruikt in geval van verontwaardiging en woede. Endt en Frerichs (1974:146) geeft
de uitdrukking slik je tong in, dan kun je buikspreken! en merkt daarbij op "advies tot
grotere terughoudendheid. ... Schijnt uit een der volkstoneelstukken van voor de
oorlog (Bleke Bet?) afkomstig." —> snijden.
tonnerre
Deze Franse vloek correspondeert met het Nederlandse donders. Het woord drukt
woede uit. In onze taal komt het slechts in het zuiden van het taalgebied voor. In het
Frans is het hoogproductief en leidt tot verscheidene andere vloeken als: tonnere de
sort!; tonnere de tonnerre!; tonnerre de Brest, de Zeus, du diable!; tonnerre et sang!; nom
d'un tonnere!; mille (millions de) tonnerres!
toren —» wensen.
torie
Bastaardvloek. Verkorting van verdorie. De vloek drukt lichte irritatie uit.
Tortelblisse —» korte blisse.
Toutatis
Teutates was een Keltische god, ja zelfs een stamgod. Volgens de Romeinse schrijver
Lucanus werden er mensen aan hem geofferd. Dit gegeven is voor de Romeinen een
reden om Teutates met hun eigen oorlogsgod Mars te vergelijken (Van Royen en Van
der Vegt 1997:151). De formule bij Toutatis wordt door de Galliërs gebruikt als ze de
Romeinen te lijf gaan. Het wordt een blufformule om angst en onzekerheid te zaaien.
In het verhaal Asterix op Corsica zien wij een fraai voorbeeld van het gebruik van deze
krachtterm. De Romeinen reageren daarop met bij Jupiter. —» Jupetijn, Mahoen,
Mohammed, Tervogant, Venus.
touw
Een zegsman schrijft mij hoe hij in 1923 van het Brabantse Waspik verhuisde naar
Nijmegen en hoe hij daar het volgende verwensingsrijmpje leerde van iemand die
zwaar gefrusteerd was, nadat hem een poets was gebakken: "Stik, verrek, verrot,
verteer,// donder op en bliksem neer,// val op je knieën, barst in drieën,// draai een
touwtje om je nek// en trek!" —» barsten, hangen, elf, helft, koffiemelk, lepel, melk,
touw, verf.
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touwtakken
De verwensing krijg de touwtakken! is een versterking van krijg de takken! en betekent
'ik ben woedend op je en veracht je'. Het element touw- zien wij ook in krijg de
touwtering! en in krijg de touwtyfus!
touwtakkentering —> tering, touwtering.
touwtering
De emotionele betekenis van de verwensingen krijg de touwtering! en krijg de vliegende
touwtering! is 'ik ben woedend, rot op'. De ziekte bestaat niet, maar de gedachte aan
de rafelende eigenschappen van touw spreekt de verwenser blijkbaar zo aan, dat hij
ze ook wil toekennen aan de tering. Letterlijk wenst hij dus dat het object van zijn
woede en haat door de tering uiteengerafeld wordt als touw. In Den Haag noteerden
Bral e.a. (1998) krijg de vette touwtering! Vet fungeert evenals touw als versterking.
Sanders en Tempelaars (1998) zeggen dat de verwensing krijg de touwtering, (dan) kun
je (uit)rafelen! vooral in Amsterdam en Rotterdam wordt gehoord. In Rotterdam
blijkt volgens dezelfde bron in de jaren veertig ook krijg de touwtakkentering, dan ken
je je uit laten rafelen! gebruikt te zijn. —> tering, vliegen.
touwtyfus
De verwensing krijg de touwtyfus! is een versterking van krijg de tyfus! en betekent 'ik
ben woedend op je en veracht je'. Zij komt ook in uitgebreide vorm voor: krijg de
touwtyfus, dan kun je rafelen! Vgl. Van Eijk (1978: 80). Bral e.a. (1998) kennen voor
Den Haag krijg de (omgebouwde) touwtyfus! Sanders en Tempelaars (1998) nemen nog
de volgende varianten op: krijg de touwtyfus, dan kun je pluizen! en krijg de touwtyfus,
dan kun je (uit)rafelen! —» tyfus.
tram
De verwensing loop onder de trein of tram! drukt woede en minachting uit en wil zoveel
zeggen als 'rot op, val voor mijn part dood'. Bekend is ook loop onder tram 11! en loop
onder lijn 11! —» elf, helft, vallen.
trappen
In Leiden kent men de verwensing trap in een drol! Met de letterlijke betekenis heeft
de verwensing nauwelijks nog iets te maken. De emoties die erdoor uitgedrukt
worden, tenderen naar minachting, afkeer e.d.
trattetyfuskankertering —» druiper.
trein —» tram.
triangel -» weggaan.
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tribel
Waarschijnlijk een vernederlandsing van het Oudfranse tribol. Het betekent 'moeilijkheden, verwarring'. Gezelle tekent in ca. 1880 de uitdrukking op die waarschijnlijk
een bastaardvloek is: nom de tribele. Wellicht een eufemistisch substituut voor nom
de Dieu.
trommel
Als men een vreselijke hekel aan iemand heeft of als men iemand minacht, gebruikt
men volgens Mullebrouck (1984) de verwensing hang een trommel aan uw gat, dan
kunt ge rammelen! De betekenis is 'bekijk het even, rot op'.
troon
In het Vroegmiddelnederlands gebruikte men de eedformule bi den trone Gods ende
bi den ghenen dire op sett 'bij de troon van God en bij degene die erop zit'. Zo althans
blijkt uit het Luiks Diatessaron [1291-1300]. Gebruik op de verkeerde plaats en te
frequent gebruik maken haar tot uitroep en vloek.
troost
In vroeger eeuwen zwoer men bij allerlei lichamelijke ongemakken, ziektes en kwalen.
Zo vinden wij in de Beroyde Student [1646] van J. Noozeman de bastaardvloek gans
krancke troost 'bij Gods schrale troost'. Ik vat krank op als bijvoeglijk naamwoord in
de betekenis 'zwak, schraal'. In Vlaanderen komt voor wel hemelse troost! Vgl.
Mullebrouck (1984). Ik zie hierin een substitutievloek van wel hemelse goedheid! Er is
ook een andere mogelijkheid denkbaar. Net als goedheid kan troost in de betekenis
'hulp, bijstand' metonymisch gebruikt worden voor God. Als in een bui van boosheid,
ergernis en vergelijkbare frustraties troost ijdel gebruikt wordt, hebben wij te maken
met een schaamteloze vloek.
trouw
De mens hoefde niet altijd God, een heilige of heilige plaatsen tot getuigen aan te
roepen dat hij de waarheid spreekt. Hij kon dat ook doen door te zweren op de trouw
aan een gegeven woord. In al onze ridderromans vindt men dan ook bi(der) trouwen
(mijn); trouwe(n); op trouwe; bi mire (miere) trouwe(n); bi onser trouwen; bider
trouwen mine, miin; mer trouwe(n); met trouwe(n); in trouwen; in go(e)der trouwen;
te goeder trouwen; in rechter trouwen; op, up alle trouwe; trouwens. Alle variatie in flexie
en voornaamwoord is hierbij mogelijk. De betekenis van deze voorzetselbepalingen
ontwikkelde zich tot 'in alle oprechtheid of eerlijkheid, eerlijk, oprecht, naar waarheid,
op mijn woord van eer'. Na de 17de eeuw zijn ze zo goed als verdwenen. Een enkele
keer komt de uitroep bij, op mijn trouw! tot in de 19de eeuw voor. 'Als ik de waarheid
niet spreek, verlies ik mijn riddertrouw, verlies ik betrouwbaarheid, eerlijkheid,
waarachtigheid, oprechtheid', dat is de betekenis. De Franse variant die met bij mijnre
trouwe correspondeert, (par) ma foi, verschijnt eveneens in Nederlandse teksten. Men
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zie daarvoor De Baere (1940:163). Ook hier gold dat als men bij minder belangrijke
zaken op zijn woord van eer zwoer, dat tot een profanatie werd. De verbinding bij
mijn trouw wordt gebruikt als uitroep 'voorwaar, op mijn woord, waarachtig'. Tot bij
Van Lennep toe. —» parmafooi.
truttebollen —> godzalmetruttebollen.
tseelderweecke —» selleweken.
tsjasses —> jasses.
tsumes
Verdere verbastering van jemeni. —> jeminie.
tuin
In de 17de eeuw komt by alle thuynen voor. De Baere (1940:171) meent dat tuin wellicht
teruggaat op een vijftiende-eeuwse munt, waarop een omheining van takken stond
afgebeeld, ter herinnering aan een tuin of versperring van doornhaag, waarmee graaf
Willem vi van Holland in 1406, bij de belegering van het slot Hagestein bij Gorcum,
zijn kamp liet beschutten. Zo zou deze uitroep vergeleken kunnen worden met een
paar andere, waarin eveneens van oude munten sprake is, t.w. vier myten en Fransche
blancken. —> stuiver.
tuit
Een van de betekenissen van tuit is 'bundel hoofdhaar'. Deze betekenis treffen wij aan
in de zeventiende-eeuwse verbinding dat hem de maar rijde met de tuiten! Ik vertaal
dat met 'moge de nachtmerrie hem berijden en bij de haren vasthouden'. De oorspronkelijke betekenis van de verbinding bij Gods tuiten luidde 'bij de haarlokken van
God'. Wij hebben hier te maken met een historische eedformule waarin God en zijn
haarlokken tot getuigen worden aangeroepen dat men de waarheid spreekt. Het ijdel
gebruik van die eedformule maakt haar tot vloek, die, om anderen niet te kwetsen,
verbasterd en dus afgezwakt kon worden. Als bastaardvloek aangetroffen in bi gans
stuyten (met voorgevoegde 5). De pregnante betekenis van tuit 'bundel hoofdhaar, het
gezamenlijke hoofdhaar van de mens' komt ook voor in de uitdrukking iemand in
zijn tuiten vliegen 'iemand in het haar vliegen'.
tuitpot
In Groningen komt de uitroep lieve tuitpot 'lieve deugd' voor. Tuitpot kan als een
substitutievloek van God beschouwd worden.
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Turk
Tot in de 17de eeuw vormden de Turken in Europa een gevreesde macht. In 1557 komt
in de Colloques ou nouvelle invention de propos familier van G. Meurier de uitroep och,
Gods vijfthien Turcken waer ben ick? voor. De eedformule o hongdert vijftien Turcken
of hongdert Turcken die wij van Hooft en Bredero kennen, wordt tot een angstwekkende uitroep. Voor de bastaardvloek bij gans vijftien turken zie men vijftien. Ook
komt volgens Stoett (1943: nr. 1431) vaar voor alle Turken! voor in de betekenis 'hoepel
op'. Als men woedend of verontwaardigd is, wenst men zijn gesprekspartner vaak ver
weg of roept men allerlei ziekte of ellende over hem af. De emotionele betekenis is
minachting. —» Britten, Fransoys, moor.
twee
Substituut voor het Franse Dieu. Komt vooral voor als tweede element in bastaardvloeken. Bijvoorbeeld in nondetwee. Het verzacht de uitroep van woede, frustratie en
irritatie.
tyfus
Deze benaming voor de besmettelijke ziekte, die gekenmerkt wordt door hevige
koorts, bewustzijnsverlies en aandoeningen van het darmkanaal, en die veroorzaakt
wordt door de bacterie salmonella typhi, wordt frequent gebruikt als verwensing in
krijg de tyfus!; dit komt ook verkort voor als de tyfus! In Leiden hoorde ik ook krijg de
touwtyfus! In alle gevallen is de emotionele betekenis 'bekijk het maar, je kunt me
wat'. Een zestienjarige scholier uit Heemskerk stuurde mij het volgende ontluisterende verwensingsversje: Krijg de tyfus teringjoden,// Ik zal jullie allemaal doden,// Kom
maar hier en lik mijn ballen,// Ik zal mijn piemel door de reetspleet knallen. En de jeugd
in Leiden kent mag de tyfus tussen je poriën gaan zitten! en krijg de tyfus in je zaadbollen,
zodat je niet kunt neuken! Andere versterkende verwensingen met tyfus zijn: krijg de
tyfus achter je hartkleppen!; krijg de tyfus aan je schaamlap!; krijg de tyfus aan je tenen!
(genoemd door Sanders en Tempelaars 1998). Samenstellingen waarin tyfus- versterkt
wordt, zijn: krijg de betontyfus achter je hartkleppen!; krijg de dauwtyfus!; krijg de
kankertyfus!; krijg de kankerteringtyfus; krijg de roodkoperen klarinettyfus, dan kun je
je de kanker poetsen!; krijg de kopertyfus; krijg longtyfusl; krijg de malariatyfusl; krijg de
piktyfusl; krijg de ramptyfus!; krijg de rattentyfus!; krijg de schijttyfusl; krijg de touwtyfus
(dan kun je pluizen)!; krijg de touwtyfus, dan kun je uitrafelen!; krijg de vetkleptyfus!;
krijg de vlektyfus!; krijg de vinkentyfus!; krijg de hongkongindianenteringtyfus! Wij
spraken over de versterkende eigenschap van deze samenstellingen. Feit is hoe dan
ook dat hoe heftiger de emotie is, des te langer de verwensing. —> krijgen, betontyfus,
klarinettyfus, schijttyfus, slangentyfus, touwtyfus.
tyfuskramp
Een versterking van de verwensing krijg (de) kramp! is krijg de tyfuskramp! Voor de
letterlijke betekenis van kramp zie men op dat trefwoord. De emotionele betekenis
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van onze verwensing duidt op boosheid, ergernis en vergelijkbare emoties en kan
weergegeven worden met 'rot op, ik wil niks meer met je te maken hebben'. -> tyfus.
tyfustering
Een scholier uit het Twentse Hengelo gaf als verwensing op krijg de tyfustering! Wij
hebben te maken met een versterking van krijg de tering! De emotionele betekenis
duidt op minachting, haat, ergernis, woede en kan weergegeven worden met 'donder
op, ik erger mij kapot aan je'. —» tering, tyfus.
f zielen, 't zielen —> ziel.

619

uitpfksen — uur

uitpissen
In West-Brabant komt de verwensing voor ga thuis bij je moeder de kachel uitpissen!
Zij drukt ergernis, afkeer e.d. uit en wil dat de verwenste verdwijnt om nutteloos werk
te doen en niet meer terug te keren. Wij zouden dat simpel kunnen weergeven met
'donder op'.
uitknijpen
'Ik kots van je, donder op' is de betekenis van de verwensing knijp je puisten uit en hak
pannenkoeken! van Herman Brusselmans. Zie De Ley (1994: 41). De emotionele betekenis staat voor afkeer, minachting, walging e.d.
uitpissen -> moeder.
uitrafelen —> tering, touwtering.
uitschijten
Stoett (1943: nr. 1431) kent de verwensing schijfje uit! 'hoepel op'. Mullebrouck (1984)
kent voor Vlaanderen ik schijt u vierkant uit! Deze verwensing drukt minachting en
walging uit. —» schijten.
up yours
Uit het Engels is de laatste tien jaar de banale verwensing up yours! binnengedrongen.
Als men deze verwensing gebruikt, gaat dat meestal gepaard met het opsteken van de
middelvinger. De betekenis moet zoiets zijn als 'bekijk het maar, je kunt me wat'. De
functie van de verwensing is het uitdrukken van irritatie en frustratie. —> fuck.
uur —» hebben.
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vaan
De verwensing loop naar de vaantjes! 'hoepel op' drukt verontwaardiging uit. In
Vlaanderen, Zeeland, Brabant en Limburg komt voor krijg de vliegende vaan! Letterlijk
betekent dat 'krijg reumatiek'. De emotionele betekenis ervan is 'ik ben woedend en
veracht je, hoepel op'. —» wensen.
vader
Voor de rechtbank zwoer men in de Middeleeuwen bij zijn vader of moeder dat men
de waarheid sprak. Indien bleek dat men meineed pleegde en dus de waarheid geweld
aan deed, ontaardde de plechtige belofte in een vloek. Veel van die vloeken zijn niet
aangetroffen. Ik vond bi den vader die mi ghewan 'bij de vader die mij verwekte'. IJdel
gebruik maakt de formule tot vloek en uitroep.
vaken
In ons materiaal komt eenmaal de verwensing vaak de paashaas!Voor. Het werkwoord
vaken is volgens het WNT, deel xvm, kolom 227, uitsluitend onpersoonlijk. Onze
verwensing spreekt die constatering in elk geval tegen. De letterlijke betekenis van ons
overgankelijke vaken is 'doen slapen'. Die betekenis is hier niet gerealiseerd. Ik
interpreteer vaak de paashaas! als 'ga een nutteloos werk doen, je ergert me, ga weg'.
vallen
De verwensingen val dood!; ze moesten doodvallen!; laat ze doodvallen!; je kunt doodvallen!; val nou toch gauw gebakken!; val in bonken!; val in de sneeuw!; val in de stront!;
val in de zeik!; val in de knoop!; ge kunt in een knoop vallen!; val kapot!; val van het dak!;
val in mijn kastje! betekenen 'stik!, je kunt met wat!, bekijk het maar!' Voor de
verwensing val in drieën!; val in moten voor mijn poten! zie men het verwensingsversje
onder barsten. Val op je knieën, barst in drieën! werd in Nijmegen genoteerd. Andere
varianten met vallen zijn: val in vieren, verrek je spieren,// val in moten, trap voor je
kloten. Een zegsman uit Gouda geeft als alternatief val in brokken, voor mijn rokken//
val in de sloot dan ben je dood! barst! En in Hillegom kent men nog val in stukken van
je krukken,// val in brokken uitje rokken, barst! En in Warmond komt voor doe niet zo
lomp, val in de plomp! Al deze verwensingen worden gebruikt in geval van verontwaardiging, minachting, haat, boosheid, woede. De vloek val nou toch gauw gebakken!
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drukt eveneens verontwaardiging en minachting uit en betekent 'barst, hoepel op'.
Hetzelfde geldt voor val in mijn straatje! en val uitje bed! Een zegsman uit Amsterdam
kende in de jaren zeventig ook de verwensing vriend der vaderen erf, val op je smoel
met een pot verf. Hij voegt daaraan toe dat men dat altijd zei als men niets meer te
zeggen had. Als zelfverwensingen kennen wij ik val dood als het niet waar is! en ik mag
doodvallen als ... In Nederlands-Limburg hoorde ik ook val als lange kapot en sta als
korte weer op! Sanders en Tempelaars (1998) kennen voorts nog val dood op je
verjaardag!; val drie hoog het raam uit!; val onder de tram!; val onder lijn 7!; val in elkaar!;
val in mijn zak!; val om! en val omhoog! De emotionele betekenis van al deze
verwensingen duidt eveneens op ergernis, minachting enz. -» barsten, dood, doodvallen, kunnen, rotten, touw.
valling
De betekenis 'zware verkoudheid' van dit woord is zeer verbreid. De verwensing krijg
een valling! komt in het hele taalgebied voor. Zij drukt verontwaardiging uit en
betekent 'ik ben boos, veracht je, hoepel op'.
varen
In de oudere taaifases van het Nederlands betekende varen vooral 'gaan, reizen'. De
verwensingen vaar voor alle Turken! en dat die de duvel haal en voer die op een kar na
Bremen! drukken verontwaardiging en woede uit en betekenen 'ik veracht je, hoepel
op'. Vgl. Stoett (1943: nr. 1431). Hetzelfde geldt voor de regionale (Groninger) variant
vaar heen voor scheepskok! —> Bremen, duivel, Turken.
varken
In werken van de zeventiende-eeuwer S. van Rusting komt de bastaardvloek o bloed
van varkens voor. Hier is sprake van een verbastering van een verbastering. Uitgangspunt van mijn verklaring is o of bij gans bloed. Op het moment dat men in gans niet
langer een verbastering van God zag, maar de eendachtige watervogel, kon de gans
ook gemakkelijk door een ander dier vervangen worden. —> bok, das, gans1, haas,
hond, kat, kievit, koe, koekoek, konijn, kraai, muis, slak, vink, wolf.
varkenspest
Zeer besmettelijke ziekte die alleen bij varkens voorkomt. Deze betekenis is afgezwakt
in de verwensing krijg de varkenspest! De verwensing duidt op woede, minachting,
haat en vergelijkbare emoties. Wij kunnen haar parafraseren als 'ik heb een hekel aan
je, ik kots van je, voor mij mag je oprotten'. -> oprotten, pest.
veepest
In Rotterdam kent men de verwensing krijg de Overmaasse veepest! Zie lan Oudenaarden, Opoe Herfst [1986]. Ik vermoed hier te maken te hebben met een versterking van
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krijg de pest! De vloek drukt woede en andere frustratie uit en betekent 'rot op'. —»
pest.
Veerle
Bij Veerle is een eedformule, waarbij de heilige Farahilde tot getuige wordt aangeroepen dat men de waarheid spreekt. De heilige Farahilde leefde in de eerste helft van de
achtste eeuw. Zij stierfin 740 en in 754 werden haar relikwieën naar de Sint-Baafskathedraal te Gent overgebracht. Zij wordt vooral in het zuidwesten van ons land en in
Vlaanderen vereerd en vernoemd. Een van die typisch Vlaamse namen is Veerle.
Bijden goeden Veerle komt voor in een tekst van Cornelis Everaert. Het ijdel gebruik
van die eedformule maakt haar tot vloek, die, om te voorkomen dat de heilige dat
gebruik aan de spreker zou vergelden, verbasterd en dus afgezwakt kan worden.
vegeteren
In een variant op het verwensingsversje stik, verrek, verrot, verteer enz. komt de regel
val dood en vegeteer! voor. De letterlijke betekenis van vegeteren is 'een plantenleven
leiden', de metaforische 'een treurig bestaan zonder afwisseling leiden'. Het is duidelijk dat de verwensing minachting, afkeer, haat, boosheid en dergelijke uitdrukt en
weergegeven kan worden met 'ik walg van je en zou je graag naar God helpen'. -»
doodvallen.
vel
In de historische eedformule bij Gods vellen worden God en zijn huid tot getuigen
aangeroepen dat men de waarheid spreekt. Het ijdel gebruik van die eedformule
maakt haar tot vloek, die, om anderen niet te kwetsen, verbasterd en dus afgezwakt
kon worden. Als gevolg van sommige ziektes, bijvoorbeeld bij roodvonk, of als gevolg
van verbranding laat de opperhuid in grote lappen los. Tegen die achtergrond moeten
waarschijnlijk de verwensingen krijg de vellen!, vellen!, de vellen! verklaard worden.
Oorspronkelijk moet bij vellen aan een bepaalde ziekte, zoals schurft en psoriasis e.d.
gedacht zijn. Aan een oude lijfstraf herinnert de tot vloek en uitroep van verontwaardiging geworden oorspronkelijke zelfverwensing ik laat mij levendig het vel afstropen
(als het niet waar is). De letterlijke betekenis is 'villen'. Deze verwensing komt voor in
het Land van Aalst volgens De Cock (1908: nr. 255). De emotionele betekenis duidt
op ergernis, boosheid, minachting en andere vergelijkbare frustraties. Zij kan weergegeven worden met 'donder op, bekijk het maar'. Dat alles geldt ook voor de Haagse
verwensing krijg de loopse vellen!, waarin loops als versterker dienst doet, en voor spring
uitje vel!, een regel die ik vond in een variant op het verwensingsvers stik, verrek, verrot,
verteer enz. —» doodvallen, God, krijgen.
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veldmente
Net als akkerment(e) is veldmente de naam van een plant. Op het moment dat men
sacrament heeft verbasterd tot akkerment, is iedere plantnaam een substitutievloek
voor sacrament.
Velten
Vernederlandste vorm van Valentin en het Middellatijnse Valentinus. Ook de variant
Zint feiten komt in het WNT voor. Het woord, dat dus van origine een mannelijke
persoonsnaam is, komt verder voor in de verbinding Sint-Velten, gans velten en pots
velten, alle verouderde krachtwoorden, bastaardvloeken en verwensingen. Oorspronkelijk betreft het de naam van de heilige Valentijn, bisschop van Terni, die vanwege
de klank van zijn naam (Veltin - 'fâllt hin') in verbinding werd gebracht met de
vallende ziekte. Die ziekte heette morbus Sancti Valentini en St.-Valentijn werd tegen
de kwaal aangeroepen. Vandaar ook de verwensingen dat hem Sint Velten schenl of
dat hem pots velten schenl 'laat hij de vallende ziekte krijgen'. Pots Velten is een
verbastering van God en Sint-Velten. Als krachtterm wordt ook gebruikt bij Sint
Velten!, bij gans Velten! Gans kan hier ook vervangen worden door het synoniem pots.
Ook de verkorting gans of pots Velten! is niet ongewoon. Daarnaast ook wat so de
velten. Willem Ogier gebruikt in zijn Seven Hooft-sonden de bastaardvloek bij gans
feiten genaey, d.w.z. 'bij de genade van de van God afkomstige Sint Velten.'
Sint-Velten is in allerlei verwensingen en vloeken in de plaats gekomen van de
woorden droes, drommel of duivel. Dit gebruik is vooral opgetekend in de 18de en 19de
eeuw. Voor Sint Velten! heeft de betekenis 'voor de drommel, voor de duivel'. Dat uw
Zint Feiten haal 'moge de duivel je halen'; dat jou sint Velten teeken 'moge de duivel
je brandmerken'; dat je sint Feiten schen onder je allen 'dat Sint-Velten je te midden
van allen in het verderf stort'; loop voor Sint Feiten 'loop naar de duivel'. Daarnaast
kennen wij ook nog de verwensing brui voor Sint Velten! 'loop naar de duivel, droes,
drommel'. Het jongste citaat van deze laatste verwensing dateert uit het begin van de
19de eeuw. —> lopen.
vendosie
Bastaardvloek die een vervorming bevat van verdorie. Het is vooral een eufemistische
uitroep die ongeduld, teleurstelling, irritatie enz. uitdrukt.
Venerisch —» klaplip.
venten
Deze substitutievloek wordt gebruikt in o gants sacker venten. —» sacrament, stikken.
Venus
Venus was een Ouditalische godin van weinig betekenis. Aanvankelijk was zij de
beschermster van de moestuinen, boomgaarden, bloemen en planten. Van lieverlede
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belichaamde zij naast de ontluikende schoonheid van planten en bloemen ook de
liefde en de vruchtbaarheid. Later werd zij met Aphrodite vereenzelvigd. Reeds in het
Middelnederlands zwoer men bi Venus. Deze eedformule werd bij ijdel gebruik tot
vloek. -> Jupetijn, Mahoen, Mohammed, Tervogant, Toutatis.
ver
Eufemistische bastaardvloek waarbij het choquerende deel van godver of verdomme
onderdrukt is. Herhaling van dit element kan de vloek versterken.
verbannen
Als routineformule, als uitroep, komt de oorsponkelijk achttiende-eeuwse zelfverwensing ik mag verbannen worden, o hongdert duisent hoerestukken voor.
verbliksemd
Wordt als krachtterm gebruikt met de betekenis 'verdomd, vervloekt, verduiveld'.
verblomme
Deze bastaardvloek is een verkorting van de eufemistische en klankexpressieve verbastering godverblomme. Men vergelijke hiervoor de verkorting verdomme naast de
vloek godverdomme (d.i. God verdoeme mij) e.d. Verblomme blijkt vooral in Vlaanderen gebruikelijk, terwijl de langere, bij godverdomme aansluitende vormpotverblomme
ook in Nederland bekend is.
verbrabbeld
Het verleden deelwoord van verbrabbelen betekent 'verdomd, vervloekt, donders'. Dit
deelwoord werd in de 17de eeuw als krachtterm gebruikt. Verbribbeld en verbrubbeld
komen ook voor. Het meest waarschijnlijke is dat dit klankexpressieve wisselformaties
zijn van verbrabbeld. Het ontstaan van verbribbeld kan begunstigd zijn door het
eveneens in de 17de eeuw als bastaardvloek bekende verbrild. —> verbrild.
verbrand
De betekenis 'verduiveld' is ontstaan onder invloed van verbrabbeld, verbribbeld,
verbruid, verbrast e.d. De oorspronkelijke begripsinhoud 'door vuur vernietigd of
verteerd' is op de achtergrond geraakt. Verbrand is een alleen nog maataanduidend,
affectief geladen woord geworden, vooral gebezigd in de overtreffende trap. Het
woord is in de betekenis 'deksels, verduiveld' gebruikt in zeventiende-eeuwse Hollandse kluchtentaai en als gevolg daarvan vrijwel steeds met tot Ingl gevelariseerde
Indl aangetroffen. Een dergelijke klankovergang is kenmerkend voor het Hollands.
Uit verbrangd is dan vervolgens de dominante superlatief verbrangst te verklaren. Uit
verbrangst heeft zich dan incidenteel verbrangseld ontwikkeld. Na 1742 niet meer
aangetroffen. Dit alles volgens het WNT.
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verbrangd, verbrangst, verbrangseld —> verbrand.
verbrast
Als verwensend bijvoeglijk naamwoord komt verbrast alleen in de 17de eeuw voor in
de betekenis 'deksels, drommels, vervloekt'.
verbribbeld
Verwensing. Klankexpressieve wisselformatie van verbrabbeld. —> verbrabbeld.
verbrild
In deze bastaardvloek, die afgeleid is van het werkwoord verbruien 'bederven, verknoeien', is de betekenisinhoud van dat werkwoord vervaagd. Verbrild 'verduiveld'
komt niet voor in het Middelnederlands. Inmiddels is het ook al weer lang verouderd.
De betekenis luidde 'deksels, drommels, verdomd, vervloekt'. —> verbrabbeld.
verbrubbeld
Verwensing. Klankexpressieve verouderde wisselformatie van verbrabbeld naast verbribbeld. De betekenis luidde 'deksels, drommels, verdomd, vervloekt'. —» verbrabbeld.
verbruid
Met dit woord, mits het fungeert als emotioneel geladen bepaling, wordt weerzin,
afkeer, afschuw e.d. uitgedrukt. Ook heeft het de betekenis 'verwenst, vervloekt'. Als
krachtterm, en dus als tussenwerpsel, is het een bastaardvloek waarin uiting gegeven
wordt aan verbazing, sterke afkeuring, gekwetste gevoelens, ergernis e.d., of dient het
ter bevestiging, net als drommels en donders; soms betekent het zoveel als 'verdoemd'.
verd.
Eufemistische misvormde bastaardvloek, die waarschijnlijk uitgesproken werd als
verdee, waarbij het choquerende deel van de vloek verdomme onderdrukt is. Ook deze
verzachte vloek kan weer versterkt worden, zoals wij zien in god, god verd. De vloek
en de uitroep drukken schrik, verbazing, verontwaardiging, irritatie, woede enz. uit.
Vaak wordt er ook een gebaar bijgemaakt dat de irritatie onderstreept. Dat gebaar?
Een slag met de vlakke hand tegen het voorhoofd (Andrea 1979: 26). —> verdee.
verdakke, verdek(k)e(n) —> verdikke.
verdamd —» verdoemd.
verdomme
Bastaardvloek die een verzachting is van (god)verdomme. De vloek behoort niet tot
de fine fleur van het vloeklexicon en is in zijn emotionele waarde een graad minder
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ernstig dan gadverdamme. Net als deze biedt verdamme een uitlaatklep aan allerlei
vormen van frustratie en irritatie. Hierbij wordt ook het adjectief verdammese gevormd. —» verdom(m)e.
verdarrie —» verdorie.
verdebbele
Deze uitroep heeft niets te maken met het werkwoord verdubbelen 'door onzindelijk
te hanteren bederven, verknoeien, verduimelen', een werkwoord dat alleen nog
gewestelijk in Vlaanderen gebruikt wordt. In verdebbele zie ik een ontronde, gepalataliseerde variant van verdubbele dat op haar beurt een verbastering is van verdulleme.
verdee, verdie
Deze bastaardvloek, die waarschijnlijk een verkorte, eufemistische vorm is van godverd..., drukt als uitroep woede, irritatie en andere frustratie uit. Het element -dee
duidt op een emfatische uitspraak van de d van het ingehouden -domme van verdomme. Voor het hiermee corresponderende gebaar zie men verd.
verdekelinge —» verdikke.
verdeke(n), verdek(k)e(n) —» verdikke.
verdekseld
Het woord is gevormd naast deksels, zoals verduiveld naast duivels. Het is vooral
gewestelijk in Noordoost-Nederland aangetroffen en fungeert als een bastaardvloek
die tot uitroep van ergernis of verwondering is geworden. De vloek en de uitroep doen
dienst om schrik, verbazing, verontwaardiging, irritatie, woede enz. uit te drukken.
verdemelenge, verdemmelinge, verdimmelinge —» verdommeling.
verdemeleren —» verdommeleren.
verdemmelinge —» verdemelenge.
verdem(m)e(n)
Bastaardvloek die een verzachting is van verdomme of verdoeme. De vloek drukt
ingehouden frustratie uit. —> de(m)me, verdomme.
verdere, verderrie
Bastaardvloek die een verzachting is van verdomme of verdoeme en die een mildere
vorm van afkeer en afschuw uitdrukt.
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verderven
De vloek bloed van Christus verderf mij (als niet...)! werd oorspronkelijk als vrome
wens gebruikt. De godheid wordt aangeroepen om op staande voet te straffen, als men
gelogen heeft. IJdel gebruik en meineed maken de zelfverwensing tot uitroep van
verontwaardiging, woede enz. en tot vloek.
verdie —> verdee.
verdijd
Het is mogelijk dat dit woord een verbasterde vorm is van vermaledijd. Het meest
voor de hand ligt het echter uit te gaan van het voltooid deelwoord van verdijen
'zweren (iets) niet te doen'. Als krachtterm betekent verdijd 'drommels, donders'. Als
zovele andere krachttermen is ook deze afgezwakt tot tussenwerpsel.
verdijme
Bastaardvloek die een verkorting is van vermaledijme 'moge God mij vervloeken,
verdoemen'.
verdikkeme(n) —> verdikke.
verdikke, verdikkeme(n), verdikkie
De genoemde trefwoorden zijn jonge, eufemistische verbasteringen van krachttermen
als verdomme, verdraaid, verdorie enz. Varianten zijn verdakke, verdekke(n) en verdeke.
Deze laatste vormen komen vooral in Vlaams-België voor. Verdikke is ruimer verspreid. Op basis van verdikke zijn voorts gevormd verdikkie (1898) (met verzwakkend
ie-suffix), verdikkeme(n) (1895), verdikkemie(n), verdekelinge en verdikkebulter. Verdikkeme wordt vaak voorafgegaan door wel. De betekenis, oorspronkelijk 'God
verdoeme mij', is thans in alle gevallen 'verduiveld, verdraaid, 'drommels'. De vloek
en de uitroep doen dienst om lichte irritatie, boosheid enz. uit te drukken.
verdikkebulter —> verdikke.
verdilleme —» verdulleme.
verdimd —» verdoemd.
verdimme, verdimmie
Bastaardvloek die een verzachtende misvorming behelst van verdomme. In ons enquêtemateriaal komt voor God verdimme. De vloek geeft het signaal af dat de vloeker
gestrest of geïrriteerd is.
verdimmelinge —> verdommeling.
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verdimt
Bastaardvloek die een verbastering is van verdomd. De vloek drukt verontwaardiging,
boosheid, ongeduld, verbazing enz. uit. Vooral in Kempenland.
verdit-en-dats
Hier is sprake van een eufemisme en plaatsvervanger voor vele krachttermen, vloeken,
verwensingen e.d. die met ver- beginnen, zoals bijvoorbeeld verdomme, verdemme.
Als krachtterm betekent het 'vervloekt, verwenst, verdomme'. Na de 19de eeuw is het
woord niet meer aangetroffen.
verdjen
Bastaardvloek die een verbastering is van verdomme en het Franse Dieu. De vloek
drukt verontwaardiging, boosheid, ongeduld, verbazing enz. uit. Vooral in Kempenland.
verdjimenie
Bastaardvloek die een combinatie is van verdomme en djemenie. De vloek fungeert als
intermediair om lichte irritatie aan de oppervlakte te brengen.
verdjips
Eufemistische verbastering van verdjuu(s) met de betekenis 'verdomme, verdraaid'.
Opgegeven door een correspondent uit het West-Vlaamse Ardooie. —» verdju.
verdjis
Eufemistische verbastering van verdjuu(s) met de betekenis 'verdraaid, verduiveld'.
—>• verdju.
verdju, verdjuu(s)
Bastaardvloek die een contaminatie is van (god)verdomme en het Franse nom de Dieu.
De vloek is een regionale, Zuid-Nederlandse spreektaalvariant die ingehouden woede
en andere frustratie weergeeft. In het spanningsveld van godverju, nondeju enz. is
verdju minder turbulent.
verdoemd
In de Middelnederlandse Vanden Vos Reinaerde komt de zelfverwensing so moetic sijn
verdoemt voor. De vorm met oe blijft lange tijd de meest gangbare, maar verschijnt
aan het eind van de 19de eeuw in emotioneel taalgebruik hoofdzakelijk in de verzachte
vorm verdomd. Daarnaast ontstaan ook als verzachting verdimd en verdamd. Het
taboekarakter bij emotioneel taalgebruik komt in de 18de en 19de eeuw tot uiting in
de eufemistische, onvolledige spelling verd..d en verd... Desondanks komt in die eeuw
de zelfverwensing ik mag eeuwig verdoemd zijn! voor. Een versterking daarvan, die
ook nog in onze eeuw voorkomt, is ik wil eeuwig gloeiend verdoemd zijn! De godheid
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wordt aangeroepen onmiddellijk te straffen als men gelogen heeft. Pleegde men toch
meineed, dan werd de oorspronkelijke eedformule tot vloek en later tot uitroep.
Gebruikt als krachtterm geeft de term uiting aan verbazing, sterke afkeuring, gekwetste gevoelens en ergernis en dient hij als versterking of bevestiging. In het twintigste eeuws Nederlands komt nog voor ik wil zwart verdoemd zijn.
verdoeme —> verdomme, godverdomme.
verdoemen
Reeds in de Middeleeuwen komen de volgende zelfvervloekingen voor: God, hi moete
mi verdomen 'God, moge hij mij verdoemen als ik niet...'; mi verdoeme God; so moetic
sijn verdoemt 'als ... niet, dan moet ik verdoemd zijn'. In het hedendaags Nederlands
komen ook voor ik mag hier voor eeuwig verdoemd zijn; ik wil (eeuwig) verdoemd zijn;
ik wil eeuwig gloeiend verdoemd zijn.
verdoemenis, verdommenis
In de historische roman Jan Faessen [1857] van L. Mulder komt het volgende citaat
voor: "Daar viel een donderende slag van den metalen klopper op de voordeur,
terstond door een tweeden en derden gevolgd. 'Verdoemenis!' brulde Stoutenburg."
De volledige verwensing zal luiden loop naar de verdoemenis! De oorspronkelijke
betekenis is afgezwakt tot 'sodemieter op'. De verbinding ik zweer op mijn eeuwige
verdoemenis bevat een zelfverwensing. De verwensing laat ze naar de verdommenis
lopen! drukt thans gelatenheid of onverschilligheid van de spreker uit ten opzichte
van het gebeuren, of jegens de daad van hemzelf of van een ander. —» lopen, slijpsteen,
verrekkenis.
verdok(k)e —» godverdok(k)e.
verdomd
Bastaardvloek die gevormd is van verdomme. De term is geheel tot interjectie geworden en drukt slechts verbazing en ergernis uit. Het gebruik ervan kan ook adverbiaal
zijn, zoals in verdomd goed.
verdo(m)me, verdommie
Eufemistische verzachting van de vorm verdoeme als samentrekking van verdoem en
mij, of een verkorting van godverdomme. Verdomme (1899) werd ook verzacht tot
verdamme, verdemme, verdeme, verdimme. Het is een krachtterm die (hevige) emoties
uitdrukt als schrik, woede, verdriet of verbazing. Ook dient de term als versterking
van een bewering. De verbinding verdomme toch is zeer frequent. Zie ook janverdomme. Als verminkte varianten van verdomme komen voor ver ver verd verd..., verd.,
verdamme, verdakke, verdemme, verdikke, verdikkeme, verdikkie, verdimme, verdimmie, verdom, verdommie, verdumme. Ook verdommenechie en verdommeling horen

632

VERDOMMEGODVER | VERDOMMENIS

hiertoe. Als versterkers vond ik dedomme dedomme, te domme, verdomme verdomme,
verdommegodver, verdommenondeju, verdommenong, verdommeshit. Verkorte vormen zijn damme, dimme, tomme. Aan de vloek wordt ook vaak het suffix -se toegevoegd ter vorming van bijvoeglijke naamwoorden. De betekenis is dan 'deksels'. Vaak
gaat wel vooraf. —» godverdomme, shit, verdommeling.
verdommegodver
Versterkte bastaardvloek die bestaat uit een verkorting van (god) verdomme en
mirabile dictu uit een verkorting van godver (domme). Je kunt stampvoeten en stamelen van pure woede enz., maar je kunt ook een onmetrische vloek gebruiken om je
emoties rond te zingen. Dat is het geval bij verdommegodver, waarvan de opbouw een
anticlimax veroorzaakt, die juist daardoor de ergernis van de vloeken onderstreept.
verdommeleren, verdommelieren
Het WNT neemt onder het werkwoord verdemelieren 'vernielen, verwoesten, afbreken,
bederven, ruïneren' als variant o.a. verdommeleren op. Men kan denken aan een
verwensing die op vernietiging uit is, maar het ligt meer voor de hand om van een
verbastering uit te gaan van verdomme, waaraan een werkwoordelijk suffix -eieren is
toegevoegd. In Vlaanderen voegt men wel vaker aan vloeken een suffix toe zonder dat
de betekenis verandert. Ik verwijs in dit verband naar verdommeling.
verdommeling
Het achtervoegsel -ling(e) is in Vlaanderen achter de vloek verdomme toegevoegd
zonder dat er betekenisverandering optreedt of wijziging in emotionele functies. Als
varianten komen voor verdemelenge, verdemmelinge en verdimmelinge.
verdommenechie
Bastaardvloek waarin het laatste element een nonsensicaal substituut is. Mogelijk is
het ook een dialectische versterking van verdommeneetje, dat de bastaardvloek jeetje
bevat. De vloek heeft veel weg van een poging om het sardonische (god)verdomme af
te zwakken. Wat deze term uitdrukt? Irritatie, ongeduld enz.
verdommenekke
Mullebrouck (1984) kent de typisch Vlaamse vloek mijn verdommenekke! Ik zie daarin
een verbastering van mijn godverdomme, een verwensing die is uitgebreid met het
nonsensicale -nekke, dat een relict zou kunnen zijn van verdikke. De vloek drukt
ingehouden woede, ergernis en vergelijkbare frustraties uit.
verdommenis —» verdoemenis.
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verdommenondeju
Versterkte bastaardvloek die bestaat uit een verkorting van godverdomme en nondeju.
Zware striemende vloek die qua intensiteit amper onderdoet voor de onverkorte vorm
ervan. Woede, verbijstering, ergernis enz. wordt door deze vloek een uitlaatklep
geboden en genoemde emoties worden erdoor gekanaliseerd.
verdommenong
Versterkte bastaardvloek die bestaat uit verdomme en een verkorting van nog aan toe.
Een andere verklaring zou kunnen zijn dat het element nong een verkorte gevelariseerde vorm is van het Franse nom de Dieu! De emotie die de term uitdrukt is ergernis,
ongeduld, woede enz.
verdommes, verdoms
Afleiding van verdomme. De betekenis van de bastaardvloek duidt op afschuw van
iets of iemand en is zoiets als 'afschuwelijk, ellendig, deksels'. Ook de betekenis 'in
sterke mate, zeer, erg' is gewoon.
verdommeshit
Bastaardvloek die versterkt wordt door het opeenstapelen van de vloeken verdomme
en shit. Tamelijk zware vloek waarvan het therapeutische nut is een uitlaatklep te
bieden aan woede en andere frustratie. Voor andere vloeken waarin een sacrale en
profane constituent zijn gecombineerd zie men o.a. godverdesh.it en godverdenondezeik.
verdommie
Bastaardvloek die een verzachting is van verdomme. Ongeveer dezelfde emoties
worden er door uitgedrukt, zij het dat verdommie iets minder temperamentvol is.
verdoms —» verdommes.
verdonderen
In de 19de en 20ste eeuw komt als zelfVerwensing ik wil verdonderen 'moge ik door de
donder of het onweer getroffen worden' voor. Alleen in Vlaanderen is deze uitroep
van be- of verwondering bekend. De betekenis is 'drommels, verdraaid, verduiveld'.
verdonsig
Bastaardvloek, gevormd naar het model van verdomme. Deze weinig frequente vloek
betekent zoiets als 'verdomd' en drukt ergernis uit.
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verdooiens
Komt uitsluitend gewestelijk in Vlaams-België als krachtterm voor. Het is een eufemistische verbastering van verdoemen. De betekenis luidt Verdraaid, verdorie' en
illustreert iemands frustratie of irritaties.
verdoord —» verdorie.
verdoors
Bastaardvloek die een verbastering is van verdoren. De vloek duidt de teleurstelling
en andere negatieve gevoelens van de vloeker aan.
verdord
Krachtterm, afgeleid van het werkwoord verdorren. De betekenis is 'verdraaid, verduiveld'. De vloek drukt frustraties en geprikkeldheid uit.
verdorie, verdosie
Een als krachtterm gebruikte verbastering van verdoren, die zoiets betekent als 'iem.
van het verstand, de herinnering, het zelfbewustzijn beroven' of 'beroofd worden;
verdwazen, buiten zichzelf (doen) raken; op een onverstandige onbezonnen, dwaze
of versufte wijze (doen) handelen of denken'. Verdorie (1889) zelfheeft de betekenis
'verduiveld, verdraaid'. Er bestaan vele verbasteringen: naast verdorie ook verdarrie
en verdurrie. Andere, vooral dialectische, varianten zijn verdoringe, verdorisch, verdoren, verdoors, verdorens, verdorelinge en verdoord, althans volgens het WNT. Als verkorting vond ik torie. De vloek fungeert als uitlaatklep voor schrik, verbazing,
verontwaardiging, irritatie, woede enz.
verdorelinge —» verdorie.
verdoren
Bij het werkwoord verdoren is de verwensing God verdore u 'moge God u gek maken'
gevormd. -> verdorie.
verdorens —> verdorie.
verdoringe, verdorisch
Bastaardvloeken die een verzachting zijn van verdoren. —» verdorie, verdosie.
verdorisch —> verdorie, verdoringe.
verdorrie —> verdorie.
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verdost
Bastaardvloek, gevormd naar analogie van verdomd. De vloek is een graad minder
sterk dan verdomd en drukt lichte ergernis enz. uit.
verdot
Bastaardvloek, gevormd naar analogie van verdomd. De vloek en de uitroep doen
dienst om schrik, verbazing, verontwaardiging, irritatie, woede enz. bij het zien of
vernemen van iets ergerlijks, ontzettends, verbijsterends, ongehoords, frustrerends
enz. uit te drukken.
verdozie
Verwant met verdozen 'verdraaid, verduveld'. In Vlaanderen vooral komt verdozinge
voor en Janverdozie en mijn verdozinge. Uitroep van teleurstelling en lichte irritatie
enz. —> Jan1, verdorie.
verdraaid
Dit deelwoord fungeert als een eufemistische bastaardvloek voor verdomd, en natuurlijk als tussenwerpsel. Het woord wordt gebruikt om uiting te geven aan dezelfde
emoties als verdomd en wordt vaak voorafgegaan door wel.
verdriet
In De bierkaai [1980] van Jeroen Brouwers komt de verwensing voor krijg het verdriet!
Zij drukt woede, frustratie, ergernis enz. uit en betekent 'ik kots van je, ik heb een
vreselijke hekel aan je'.
verdubbe
Deze vloek is slechts één keer aangetroffen in het materiaal, en wel in het in de kop
van Noord-Holland gelegen Wognum. Ik zie er een verbastering in van verdomme.
verdu(i)veld
Een krachtterm die is ontstaan uit de prototypische betekenis van 'van de duivel
bezeten' en 'als van de duivel bezeten en derhalve duivels, zeer slecht, boosaardig,
verdorven van aard, karakter'. Als krachtterm wordt het woord gebruikt ter uitdrukking van haat, afkeer e.d. en betekent het zoiets als 'duivels, vervloekt, verfoeilijk,
afschuwelijk'. Geleidelijk aan heeft het ook de functie van een tussenwerpsel gekregen.
Als zodanig drukt het vooral boosheid, ergernis, verwondering of bewondering uit;
vervloekt, verdomd, deksels, drommels, verdulle, verdulleme 'drommels' worden gebruikt als uitroep, krachtterm en bastaardvloek. In het hedendaags Nederlands
kennen wij de krachtterm verduiveld nog aan toe om haat, afkeer e.d. uit te drukken.
De verbinding is dan synoniem met duivels, vervloekt, verfoeilijk of afschuwelijk. In
nog zwakkere, neutrale of positieve zin betekent het 'donders, deksels, buitengewoon'.
Als bijwoord heeft het een graadaanduidende betekenis 'in zeer hoge mate, vervloekt,
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verdomd' en in positief verband 'uitermate, buitengewoon, zeer'. Het betekent dan
zoiets als 'vervloekt, verdomd, deksels, drommels, verdraaid'. Als zodanig verschijnt
het overigens pas in de tweede helft van de 18de eeuw. Naast verduiveld komt ook
verduveld voor. Deze w-vorm is het gevolg van eufemistische (taboe)overwegingen of
wordt gebruikt om de expressiviteit te versterken. De term wordt vaak voorafgegaan
door wel.
verduid
Wordt gebruikt als eufemistische krachtterm in plaats van verdomd en verdorie. De
betekenis is 'verdraaid, verduiveld'. Het is het verleden deelwoord van verdollen
(verdullen) 'van zijn bezinning, gezond verstand, helder oordeel beroven', en vandaar:
'misleiden, bedriegen'. De vloek en de uitroep doen dienst om ongeloof e.d. uit te
drukken.
verdulleme
Was oorspronkelijk een dialectwoord, maar is doorgedrongen in de standaardtaal
dankzij het lied van Frater Venantius, onnavolgbaar vertolkt door Wim Sonneveld.
Ook zonder voorvoegsels komt het in ons materiaal voor. Dulleme dus. Als variant is
ook verdulle aangetroffen dat ook als tweede constituent voorkomt in potverdulle.
Verdulleme komt ook voor als element in potverdulleme. De vloek en de uitroep
drukken lichte ergernis, ongeduld en andere frustratie uit en worden vaak voorafgegaan door wel. In West-Brabant kent men de variant verdilleme.
verdumme
Bastaardvloek en uitroep die een verzachting is van verdomme. Als uitroep heeft het
dezelfde functie als dat woord. —» verdomme.
verdurrie —> verdorrie.
verf
In het Vlaamse Rotselaar komt de volgende verwensing voor: Alles watje zegt ben je
zelf/1 met je broek in de verf. In Zonhoven varieert men daarop met: Alles watje zegt,
ben je zelf// met je achterste in de rode verf De variant met verf is niet beperkt tot
Vlaanderen. Ook in het Gelderse Aalten is hij niet vreemd. Het hele verwensingsversje
luidt daar Watje zegt, ben je zelf// met je kop door de helft,// met je kont in de verf//
met je kont door de muur,// ben je morgen lekker zuur. De elliptische regel [val] met je
kont in de verf. komt voor in Bocholt, Neerpelt, Dilsen-Stokkem, Bree, Houthalen,
Tongeren, Bocholtz, Deurne (provincie Antwerpen) en Hulsberg. Net als [val] met je
broek in de verf, [val] met je achterste in de rode verf, [val] met je kop in de verf. is [val]
met je kont in de verf. een antwoordverwensing die haat, afkeer, boosheid en vergelijkbare emoties uitdrukt en die goed weergegeven kan worden met 'flikker op, ik kots
van je'. Ine Roos zond een volstrekt unieke variant in van het versje: watje zegt, ben
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je zelf,// met je kont in de verf,// en een touwtje om je nek,// dan word je stapelgek. —>
elf, helft, koffiemelk, lepel, melk, tiet, touw.
vergassen
In het oosten van Nederland bestaat een variant op het alom bekende verwensingsrijmpje verrek, verrot, verteer enz. Die variant luidt: vergas, verrot, verkanker, verteer,//
ga terug in de gaskamers en neuk de homo's nog een keer,// krijg de kankerebola aids met
koorts,// tering tyfus enzovoorts. Onbeholpen woede en minachting kunnen nauwelijks
ontluisterender uitgedrukt worden. —» gas.
vergeme, vergemie
Samentrekking van vergeef me of verkorting van godvergeme. Krachtterm die een
onaangename verrassing uitdrukt: 'drommels, vervloekt, verduiveld'. De emotionele
kracht van vergeme blijft ver achter bij die van godvergeme. Boosheid en andere
frustratie worden erdoor verwoord. —> God vergeef me.
vergietziekte
De schertsende verwensing krijg de vergietziekte, dan kun je lekken! (Van Eijk 1978: 80)
wenst iemand iets ernstigs toe uit verontwaardiging of ergernis. De emotionele
betekenis is zoiets als 'ik walg van je, rot op'.
vergif
De vloek ik wil dat ik vergif dronk (als niet...)! werd oorspronkelijk als vrome wens
gebruikt. De godheid wordt aangeroepen om op staande voet te straffen als men
gelogen heeft. Door meineed en ander oneigenlijk gebruik werd de wens tot vloek en
uitroep van verontwaardiging. Volgens De Cock (1908:114) komt deze zelfverwensing
voor in het Land van Aalst.
vergodverdommen —> God.
vergoed
Mogelijk staat vergoed naast verwoed, zoals goensdag naast woensdag. Als varianten
komen voor vroe en vergoeds. De vorm vroe beperkt zich tot Vlaams-België. Vergoeds
heeft de -s mogelijk onder invloed van semantisch verwante woorden als hels. Als
krachtterm en vloekwoord heeft het de betekenis 'verdomd'.
verharen
De betekenis 'zich van een bepaalde plaats, een bepaald gezelschap verwijderen,
vertrekken, heengaan', is na de 17de eeuw alleen in enkele woordenboeken aangetroffen. Bij die betekenis sluit de verwensing verhaar! 'vlieg op, loop naar de bliksem' aan.
Sanders en Tempelaars (1998) noemen ook verhaar met je hoed op!, een verwensing
die zij toegezonden kregen van een respondent uit Heemstede. De letterlijke betekenis
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van die laatste verwensing is 'tot haar worden'. Die betekenis is naar de achtergrond
verdrongen en vervangen door een emotionele die ergernis, afkeer, boosheid e.d.
uitdrukt en weergegeven kan worden met 'krijg iets vreselijks, donder op'.
verhijd
Of hier sprake is van een voltooid deelwoord van verhijen is nog onzeker. Bij Bredero
komt de vorm verhaaid voor. Deze is mogelijk uit een Noord-Hollands dialect om
zijn klankexpressieve karakter voor deze krachtterm overgenomen. Als krachtterm is
verhijd vergelijkbaar met verdomd e.d.
verhippen
In informeel taalgebruik betekent dit woord 'naar de maan lopen, naar de drommel
lopen, verrekken'. Sedert het einde van de vorige eeuw wordt het als gebiedende wijs
gebruikt in verwensingen om verbazing uit te drukken. Verhip! betekent dan 'verrek'.
verhoeden —> hemel.
verjaardag —> vallen.
verju
Bastaardvloek en uitroep die een contaminatie is van verdomme en nondeju. Te
denken is ook aan een verkorting van godverju. Wij hebben hier te maken met een
uitroep van woede en andere onbeheerste driften. Beperkt tot het zuiden van het
taalgebied.
verkankeren
Een zestienjarige scholiere uit Leiden stuurde mij het volgende verwensingsversje op:
stik, verkanker en verteer,// donder op en Hef neer,// krijg de kouwe tyfuskoorts,// de
kanker enzovoorts,// val in drieën, verkanker je knieën,// schop in je kloten, breek je
poten,// krijg de vinkentyfus! Het lijkt erop dat de jongste generatie met dit soort
verwensingen de grenzen van het verwensingslexicon steeds verder verlegt, ver over
de grenzen van het laatste taboe. De letterlijke betekenis van verkankeren 'tot een groot
kankergezwel worden' is naar de achtergrond verdrongen. De verwensing drukt een
hoge graad van woede uit die weergegeven kan worden met 'sterf.
verknopt
Krachtterm, afgeleid van het werkwoord verknoppen, waarin uiting wordt gegeven
aan verbazing, ergernis, gekwetste gevoelens. De betekenis ervan is 'verdomd'.
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verkopen
Mullebrouck (1984) kent voor Vlaanderen de verwensing ga, verkoop u aan de voddenmarchand! Ze wordt gebruikt als men het schurft heeft aan iemand, boos op hem
is of anderszins gefrustreerd. 'Rot op' is een bondig equivalent.
verlamming
De verwensing ze moesten (ter plekke) een verlamming krijgen! betekent 'maak dat je
wegkomt'. Zij wordt gebruikt in geval van verontwaardiging, boosheid, woede. De
verwenser wil een aangesprokene zijn wil opleggen.
vermaledijen
In Vanden Vos Reinaerde komt de zelfverwensing so moete mi God vermaledien voor.
God vermaledije u 'moge God u (door het doen van zekere onheilbrengende uitspraak
met magische kracht) in materieel of metafysisch-religieus opzicht in het verderf
storten; moge God een vloek leggen op u; moge God u vervloeken, verdoemen'. Deze
vervloeking is thans niet meer in gebruik.
vermaledijing
Behalve in de betekenis 'verwensing, vloek, krachtterm' wordt dit zelfstandig naamwoord een enkele keer als interjectie gebruikt met de betekenis 'vervloekt, verdomd'.
vermalekadraaid
Contaminatie van vermaledijen en kadraaien 'met kleine bootjes naar grote schepen
varen om waren te venten'. Het voltooid deelwoord heeft zich tot een soort vloekwoord ontwikkeld, dat men in dezelfde zin gebruikt als verduiveld, verdonderd. Het
gebruik ervan blijkt beperkt tot West-Vlaanderen.
vermoorden
De vloek God, vermoord mij (als ik niet ...)! werd oorspronkelijk als vrome wens
gebruikt. De godheid wordt aangeroepen om op staande voet te straffen, als men zou
liegen. Meineed en ander oneigenlijk gebruik maken haar tot vloek en uitroep van
verontwaardiging.
vernachelen, vernaggelen, vernoggelen
De letterlijke betekenis van deze werkwoorden is 'verneuken, beetnemen, belazeren'.
Als wij in Kluivenduikers Doedeldans [1937] van Willem van lependaal stuiten op mag
ik op staande voet vernaggele!, dan hebben wij te maken met een zelfverwensing. Een
bovennatuurlijke kracht werd aangeroepen om op staande voet te straffen, als men
de waarheid niet sprak. Meineed en ander oneigenlijk gebruik maken de wens tot
vloek en uitroep van verontwaardiging. De gewone vorm is ik mag vernachelen als het
niet waar is! —» godzalmevernachelen.
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vernageld
Vernagelen betekent vooral 'vastspijkeren'. Die betekenis heeft niets meer te maken
met het gebruik van vernageld als krachtterm: 'drommels, verduiveld'. Overigens is
deze betekenis na de 18de eeuw niet meer in de woordenboeken opgetekend.
vernonde(n), vernondedomme
Tussenwerpsels die gevormd zijn van een verkorte vorm van nondedju met ver- c.q.
van nondeju en godverdomme. Volgens het WNT bastaardvloeken die gewestelijk in
Vlaams-België en Zuid-Limburg voorkomen. Als uitroep drukken de termen woede,
frustratie enz. uit.
vernondedomme —> vernonde(n).
vernondeju
Bastaardvloek die een contaminatie is van verdomme en nom de Dieu, en die een
mindere gradatie woede, ergernis enz. laat horen dan verdommenondeju. Beperkt tot
het zuiden van het taalgebied.
verpoft
Afleiding van verpoffen 'door imponerende woorden of daden overdonderen, intimideren, respect afdwingen, verschrikken, verjagen'. In Noord-Brabant komt de krachtterm wel verpoft! 'verdomme' voor, waarmee men verbazing of bevestiging uitdrukt.
verpuisten —> godzalmeverpuisten.
verrekken
Vanaf het einde van de 19de eeuw wordt verrek! gebruikt als verwensing. De oorspronkelijke betekenis ervan sluit aan bij die van 'uitrekken; te sterk (uit)rekken, overrekken; door te sterk (uit)rekken beschadigen of bezeren'. Als verwensing is de betekenis
versterkt tot 'val dood, sterf]' Dat ie verrekt! geeft uitdrukking aan een wens of
verlangen van de spreker. Zo ook je kunt om mij verrekken 'bekijk het maar, je kunt
mij wat'. Meestal wordt om mij weggelaten. In West-Brabant komt voor je kunt rechtop
verrekken! Deze laatste verwensing drukt afkeer en onverschilligheid uit. —> kunnen.
verrekkenis
In de woordenboeken komt het woord verrekkenis niet voor. In ons materiaal vonden
wij de verwensing loop naar de verrekkenis! Het blijkt zoiets te betekenen als 'loop naar
de hel' en is hoogstwaarschijnlijk gevormd naar analogie van loop naar de verdoemenis.
—> lopen, verdoemenis.
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verroesten
De milde verwensing verroest! (1908) wordt ook als krachtterm gebruikt. Daarmee
geeft men uiting aan zijn verbazing. Ook in de verbinding verroest nog aan toe. De
betekenis is dan zoiets als 'verdomd, verrekt'. Als verwensing komt verroest voor als
variant in het verwensingsvers stik, verrek, verroest, verteer enz. En Mullebrouck (1984)
kent voor Vlaanderen de verwensingen verroest in een blik, dan kunt ge rammelen! en
verroest in een meelzak, dan komt ge bestoven in de hel! Voor de twee Vlaamse
verwensingen ben ik geneigd te zeggen: "Hoe langer de verwensing, des te heviger de
emotie." Overigens bleek uit een in 1998 door mij uitgezette enquête dat slechts één
van de 111 Vlaamse zegslieden opgaf de verwensing verroest in een blik enz. te kennen.
—» sterven.
v erropt
Komt in Groningen voor als vloekwoord in de betekenis die eigen is aan destructie
uitdrukkende woorden als verrotten, verdraaien, verroesten, verrekken e.d.
verrotten
De gebiedende wijs verrot wordt gebruikt als verwensing in expressief-emotioneel
taalgebruik. Het woord doet dienst als versterkende krachtterm en heeft dan dezelfde
betekenis als verdomd, verrek, verroest enz. De verwensing verrot in je graf. wordt
opgegeven door een meisje uit Voorburg. De betekenis ervan is 'ik ben woedend en
walg van je'. —> barsten, kippenkoorts, krijgen, neerlazeren, opdonderen, stikken,
verteren.
verrotting
Een vijftienjarige scholiere uit Voorhout kent de verwensing krijg allemaal verrotting
achter je hartkleppen! Die verwensing drukt woede en minachting uit. —>• verrotten.
versepertjes
Bastaardvloek waarin de naam Jezus verminkt is. Een zeer milde vloek die in een
kindermond teleurstelling en ergernis uitdrukt.
verslikpneumonie
De verwensing krijg de verslikpneumonie!, die minachting, woede, ergernis en vergelijkbare emoties uitdrukt, is alleen gebruikt door Gerrit Komrij. Pneumonie in de
betekenis 'longontsteking' is al een vreselijke kwaal, de verslikpneumonie is minstens
nog een graad erger, zelfs als het een verzonnen ziekte zou zijn. Dat is het evenwel
niet. Verslikpneumonie betekent letterlijk 'longontsteking die het gevolg is van inademing van speeksel of maaginhoud'. De wetenschappelijke naam is aspiratiepneumonie.
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versmachten
In de 16de eeuw komt de verwensing versmachten moet u kele voor. Dat betekent 'moge
je door verstikking omkomen'.
verstopping
Een zegsman uit Breda maakte mij attent op de verwensing krijg een verstopping!, die
afkeer, minachting en vergelijkbare emoties uitdrukt. Misschien is 'rot op, ik wil niets
meer met je te maken hebben' een goede parafrase.
verteren
De verwensing verteer! wordt gebruikt als verwensing om boosheid, woede en andere
frustraties uit te drukken. De imperatief heeft dezelfde functie en betekenis als o.a.
verrek!, verroest!, verrot! —> barsten, kippenkoorts, krijgen, neerlazeren, opdonderen,
stikken, verrotten.
vertokken
De vorm vertokt of vertoekt wordt in Belgisch-Brabant als krachtterm gebruikt om
een bezwering kracht bij te zetten. De betekenis ervan luidt dan 'verdomd, verduiveld'.
vertossend
Dit vloekwoord is waarschijnlijk verwant met verdossemd 'muf, benepen, benauwd'
of verdozen 'verdraaid, verduveld'. Het betekent 'verdomd, vervloekt, verdraaid'.
vertroosten -> God vertroosf me, mij.
vervelen —» oma.
verven —> griet.
vervetting
De verwensing krijg een vervetting! drukt minachting en haat uit en kan weergegeven
worden met 'rot op'.
vervloekt
Wordt als krachtterm vooral gebruikt om onaangename gevoelens als ontgoocheling,
woede e.d. uit te drukken. Het oudste citaat in het WNT dateert van 1829.
vervoeren
Dit werkwoord heeft vele betekenissen. Een daarvan luidt 'vrouwen, kinderen met
geweld wegvoeren, meenemen; schaken; ontvoeren. Het is deze betekenis die ten
grondslag ligt aan vervoeren in de verwensing de boze moet u vervoeren 'de duivel moge
u halen'.

643

VERWATEN | VERZUIPEN

verwaten
God verwate u 'moge God u veroordelen tot de eeuwige ondergang, u verdoemen,
vervloeken, verwerpen, verstoten'. Het zijn deze betekenissen die aan de verwensing
ten grondslag liggen. Geen citaten meer van na 1666; oudste citaat 1521.
verweerd
Als krachtterm gebruikt voltooid deelwoord, waarschijnlijk van verweren. Invloed van
het Hoogduitse verwettern, waarvan de betekenis 'uitschelden' eveneens uit de 18de
eeuw dateert, is niet uitgesloten. De betekenis van verweerd is 'verdomd, verduiveld'.
Verweggistan —» Pampus.
verwurgen
God verwurg mij (als het niet...)! is een vloek, die oorspronkelijk als vrome wens werd
gebruikt. Een bovennatuurlijke macht wordt aangeroepen om op staande voet te
straffen, als men de waarheid niet spreekt. Meineed en ander oneigenlijk gebruik
maken hem tot uitroep van verontwaardiging en vloek.
verzakken
In verwensingen heeft verzakken de betekenis van 'zak in de grond weg'.
verzinken
In de 20ste eeuw komt als zelfverwensing ik wil verzinken voor. Dat betekent 'ik moge
wegzakken in de diepte', vaak met de bijgedachte daardoor gedood te worden, als ik
de waarheid niet spreek. De oorspronkelijke vrome wens werd tot vloek en uitroep
van verontwaardiging, als men de waarheid niet sprak, meineed pleegde dus of
anderszins de wens oneigenlijk gebruikte.
verzoord
Verzoren betekent oorspronkelijk 'verbranden, verzengen'. In het voltooid deelwoord
is de oorspronkelijke betekenis geheel verdwenen of vervaagd in m.n. de zeventiendeen achttiende-eeuwse kluchtentaai. Daar is het in gebruik als krachtterm in de
betekenis 'deksels, drommels, beroerd, ellendig, verduiveld, verdomd'.
verzuipen
'Door verdrinking doen omkomen' is een van de betekenissen van verzuipen. Daardoor leent het werkwoord zich uitstekend voor gebruik in verwensingen. "Ick wod
die hoeren in koestront versoncken, En in merry-pis waren versoopen" 'ik wou dat
de hoeren in de koeienstront omkwamen en in de paardenzeik waren verzopen' luidt
het in Cluchtvan een Boer in Calfsvelvan circa 1615. In het hedendaags materiaal komt
om mij mag je verzuipen in het Apeldoorns kanaal! voor. Inez van Eijk (1980) kent ook
nog schat van m'n hart, ik wou dat ik je in een bloempot had, dan gaf ik je zoveel water
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datje verzoop, kreng! De letterlijke betekenis is afgezwakt tot 'ik kots van je, donder
in godsnaam op'. De verwensing drukt minachting, wrevel, ergernis, boosheid en
vergelijkbare emoties uit.
vessie
De verwensing lik me vessie! drukt volgens Endt (1974) onverschillige geringschatting
uit. Het woord is volgens hem zeer waarschijnlijk afkomstig uit het Franse fesse 'bil'.
Tegenwoordig wordt vessie als het weinig zinvolle vestje opgevat. —> hol, likken, naad,
reet.
vestje-* vessie
vet —> hart, ontploffen.
vetkleptyfus
Gewestelijk betekent vetklep 'vuilpoets, vuil onzindelijk persoon, met name kind'. Het
lijkt mij dat het niet om deze betekenis gaat in de verwensing krijg de vetkleptyfus!
Moeten wij aansluiting zoeken bij 'smerig geworden sluiting van een broek'? Dat zou
kunnen, maar het ligt veel meer voor de hand in vetklep een versterking te zien van
krijg de tyfus! De vetkleptyfus is hoe dan ook een gefantaseerde ziekte. De verwensing
wijst op minachting, verbittering, boosheid, ergernis, woede enz. en kan weergegeven
worden met 'donder op'. —» tyfus.
vetkut
Krijg een smerige vetkut! is een verwensing die tot nu toe alleen genoteerd werd voor
Den Haag. Vgl. Bral e.a. (1998). In de samenstelling vetkut wijst het eerste lid waarschijnlijk op 'door klieren afgescheiden vettige substantie rond de clitoris', op smegma
dus. De emotionele betekenis van de verwensing duidt op woede, ergernis, minachting en vergelijkbare emoties en kan weergegeven worden met 'donder op'. —» kut.
vetpleuris
De verwensing krijg de vetpleuris! drukt immense minachting en haat uit. Het element
vet versterkt de verwensing krijg de pleuris! De betekenis is 'donder op'. —> pleuris.
vettert
In Tafereel van de Belacchende Werelt [1635] van A. van de Venne komt de bastaardvloek gans vettert voor. Voor een verklaring zoek ik aansluiting bij het zelfstandig
naamwoord vetter, dat o.a. 'huidvetter' betekende. Zweren bij gans vettert zou dan
letterlijk kunnen betekenen 'bij degene die Christus gebalsemd heeft na diens kruisdood'. De epenthese van de t hoeft ons niet te verrassen.
Vid(s) -» Vitus.
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vier
Als vormvariant van vuur is dit zelfstandig naamwoord gebruikt in de bastaardvloek
bij gans vier! Vier werd vaak opgevat als telwoord, zoals wij kunnen vaststellen in bij
gans vier en vijven. —» vijf.
vieren —> vallen.
vierkant
Dit woord wordt gebruikt in de elliptische verwensing je kunt voor mijn part driehoekig
en vierkant1. Het WNT neemt aan dat schijten het verzwegen woord is. Mullebrouck
(1984) geeft voor Vlaanderen ik schijt u vierkant uit! Deze verwensing duidt op
minachting, haat, weerzin enz. —» schijten, uitschijten.
vijand
Pseudoniem voor duivel. Door hem met een andere naam aan te duiden, vermijdt
men het noemen van zijn naam, waardoor hij niet daadwerkelijk aan- of opgeroepen
wordt. Daarbij komt dat het geven van spotnamen tevens een vorm van beheersing
impliceert; door de duivel op deze wijze te ridiculiseren kon men ongestraft zijn
duivelsangst bezweren (Rooijakkers 1994: 382). In de Middeleeuwen en in bijvoorbeeld Mariken van Nieumeghen [tussen 1485 en 1510] komt viant voor als algemene
benaming voor de duivel. Satan 'vijand' wordt bij ons zelden gebruikt. —» droelie,
droes, droeskop, drommel, drommelskop, drumpel, duiker, duin, duivekater, duivel, duizend, Heintjeman, Heintje Pik, Joost, nikker, pikken.
vijf
Men zwoer bij Gods vier, d.w.z. 'bij het vuur van God' en bedoelde daarmee of de
bliksem of de pest. Dit vier werd opgevat als een telwoord. Toen dit eenmaal gebeurde,
kon ook vijf net zo goed als vier, in een vloek als gans vijven, dienst gaan doen, aldus
Leendertz (1878). Uit dit vijf ontstond weer vijftien met verschillende toevoegsels.
Maar er is een andere verklaring denkbaar. De uitroepen gans vijven, gans vijfmenten
'bij de vijf wonden van Jezus aan het kruis', zoals wij die bij Huygens en Bredero
tegenkomen, kunnen ook geïnspireerd zijn door bij Gods wonden. Oï ook gans vijgen,
gans paerdevijghen, o gants sacker koeck en vijgen opzettelijk tot in het onherkenbare
verdraaide of met spottende toevoegsels uitgebreide verbasteringen zijn bij dezelfde
uitroep kan ik niet bewijzen, maar onwaarschijnlijk lijkt mij de veronderstelling van
De Baere (1940:113) niet. Het WNT neemt evenals Leendertz aan, dat gans vier en vijven
ontstaan is uit de krachtterm gans vier 'vuur', waaraan door associatie met het
telwoord vy/werd toegevoegd vijven, aanvankelijk met de gedachte aan de vijf wonden
van Christus, maar al spoedig buiten verband daarmee en geassocieerd met de vier
en vijf in het dobbelspel. Ook komen voor by gans vijffen drien en pots vier en vijven.
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vijfmenten
Deze krachtterm is alleen in de 17de eeuw aangetroffen. Klaarblijkelijk hebben wij hier
te doen met een samentrekking van andere gewone krachttermen, t.w. (gans) vijf
wonden en sacramenten. Als voorbeeld geef ik het volgende citaat uit Bredero: "O gants
vijf-menten! gants swongden! docht ick dit niet! Ick loof niet dattet van syn leven is
gheschiet." -» gans2, menten.
vijftien
Telwoorden verschijnen in bastaardvloeken omdat men vier 'vuur' opvatte als een
telwoord. Toen dat eenmaal gebeurde, konden ook andere telwoorden in de plaats
van vier komen. Zo ontstonden de bastaardvloeken hij gans vijftien turken en hij gans
vijftien boeren. Beide vloeken zijn afkomstig uit de Klucht van Jaep Rontvoet [1645]
van I.F. Vijgh. —» vijf.
vijg
Men veronderstelt in de verbasterde verbinding bij gans vijgen 'bij de vijf wonden van
Jezus aan het kruis' een verdere verbastering van gans vijven. Was het telwoord
eenmaal vervangen door een zelfstandig naamwoord, dan was het hek van de dam en
volgden er vervangingen van dezelfde soort. Vijgen kreeg dan als plaatsvervangers
koek, taarten, krakelingen e.d. —>• krent, pompelmoes.
villen
Bredero kent in de 17de eeuw de vloek ik laat mij villen als het niet...! Deze zelfverwensing drukt ongeloof en verontwaardiging uit.
vinger
Een enkele keer komt de opmerkelijke verwensing ga op je vinger zitten! voor.
Ongetwijfeld verwijst zij naar het gebaar dat in geval van woede en frustratie gemaakt
wordt, t.w. de vuist dichtgeknepen opsteken met uitsluitend de middelvinger omhoog
en de palm van de hand naar binnen. In Beverwijk komt het volgende verwensingsversje voor: watje zegt, ben je zelf,// met je kop door de helft,// met je kop door de stront,//
vinger in je kont.
In regel (4) zie ik de elliptische antwoordverwensing (steekje) vinger in je kont! De
emotionele betekenis daarvan duidt op minachting, afkeer, weerzin en vergelijkbare
emoties en kan weergegeven worden met 'lazer op, ik kots van je'. —» elf, helft,
koffiemelk, lepel, melk, tiet, verf.
vink
In de 16de en 17de eeuw bestaat de krachtterm bij gans vinken. Men zwoer bij alles aan
wat God leven gaf, en niet alleen bij de mens, maar ook bij gewassen en dieren. —>
bok, das, gans, haas, hond, kat, kieviet, koe, koekoek, konijn, kraai, muis, slak,
varken, wolf.

647

V I N K E N T E R I N G | VIS

vinkentering
In het hedendaags materiaal troffen wij een enkele maal de verwensing krijg de
vinkentering! aan. In de woordenboeken komt het woord niet voor. Iemand wordt in
elk geval een vreselijke ziekte toegewenst. Of het element vink relativerend en kleinerend, dan wel versterkend is, moet ik in het midden laten. Sanders en Tempelaars
(1998) voegen daaraan toe: "Een vink is een vogel, vogels vliegen, dus het kan goed
zijn dat vinkentering is ontstaan als variant van de vliegende tering!" Men vindt ze
samen in het allitererende krijg de vliegende vinkentering (dan kun je fluiten)! Volgens
Bral e.a. (1998) is krijg de lekkere vinkentering! Haags. Lekker fungeert als versterking.
De emotionele betekenis duidt meestal op minachting en vergelijkbare emoties, maar
niet als de verwensing gebruikmaakt van nou. In dat geval is er eerder sprake van
ongeloof, dan van woede of ergernis. Krijg de vliegende vinkentering! is een versterking
van de vloek. —>• tering.
vinkentyfus
Slechts eenmaal, en wel in Leiden, trof ik de verwensing krijg de vinkentyfus! aan. De
emotionele betekenis is gelijk aan die van vinkentering en kan dus ook weergegeven
worden met 'donder op'.
viool
In de verwensing je kunt mijn viool kussen! neemt viool de plaats in van de benaming
voor het geslachtsorgaan. Het is een wat mildere verwensing, omdat viool de letterlijke
betekenis uitstelt. Momenteel is de gevoelswaarde van de verbinding er een van afkeer
en minachting, en de betekenis is niet veel meer dan 'bekijk het maar, je kunt me wat'.
Beperkt tot het zuiden van het taalgebied. —> kunnen.
virus
Krijg het (vuistdikke) pleuritiskoleritisvirus! is een verwensing die alleen in Den Haag
is aangetroffen. Vgl. Bral e.a. (1998). Een virus krijgen wil letterlijk zeggen 'opgezadeld
worden met een ziekteverwekker'. De emotionele betekenis van de verwensing duidt
op walging, minachting e.d. en kan weergegeven worden met 'donder op, ik wil niets
meer met je te maken hebben'. Het eerste lid van de samenstelling, pleuritis 'een
ontsteking van het borstvlies', en het tweede, een nonsensicale analogievoming waarin
cholera een hoofdrol speelt, versterken de verwensing.
vis
In Vlaanderen komt volgens Mullebrouck (1984) de verwensing voor ga met uw vis
naar een andere markt! De letterlijke betekenis verraadt alleen nog het domein van
herkomst, t.w. de markthandelaren. De betekenis is afgezwakt tot een emotionele die
afkeer, minachting uitdrukt en weergegeven kan worden met 'rot op'.
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Vitus
Bij Sint-Vitus is een eedformule, waarbij de heilige Vitus tot getuige wordt aangeroepen dat men de waarheid spreekt. Het ijdel gebruik van die eedformule maakt haar
tot vloek, die, om te voorkomen dat de heilige dat gebruik aan de spreker zou
vergelden, verbasterd en dus afgezwakt kan worden. In oudere teksten vinden wij
vooral by Wijds doot, bij vids mortelhamer, by vidts musschen 'bij de dood, donderhamer, mussen van Sint-Vitus'. Vitus, ook Veit genoemd, moet onder keizer Diocletianus, omstreeks 305, zijn gemarteld in zijn geboorteland Sicilië. De populariteit van
de heilige leidde tot een dertigtal patronages, onder meer van koper- en ketelsmeden,
apothekers, brouwers, herbergiers, toneelspelers, stommen en doven. Hij bracht
genezing en hulp bij psychische en mysterieuze kwalen (hysterie, onvruchtbaarheid
en bedwateren) (Goossen 1992:321-322). Naar hem is de sint-vitusdans genoemd, een
aanval van rusteloosheid, waarschijnlijk een gevolg van uitputting gecombineerd met
stress (Van Eyk 1994: 62). Weijnen (1995:146-147) daarentegen betoogt dat de naam
betrekking heeft op twee verschillende ziektes die men pas later heeft onderscheiden.
Van de 13de tot de 16de eeuw werd er de chorea maior mee aangeduid, een psychische
aandoening, een hysterische epidemische danswoede. Daarnaast is het vanouds ook
de naam voor de chorea minor, een ziekte die gekenmerkt wordt door onwillekeurige,
snelle, ongecoördineerde bewegingen in verschillende spieren of spiergroepen, dikwijls gepaard gaande met lichte psychische stoornissen en met een aandoening van
het hart en de gewrichten.
Hoe de mortelhamer en mussen met Sint Vitus verbonden zijn, blijft raadselachtig.
Natuurlijk zijn er suggesties gedaan. De Baere (1940:130-131) meent dat de eedformules die hier voorliggen, herinneren aan Swantewit, de zonnegod van de Slaven die om
allerlei redenen verchristelijkt werd en wegens de gelijkluidendheid van de laatste
lettergreep van zijn naam (wit) met Sint-Vitus of Sin Veit geïdentificeerd werd.
Swantewit was de god van het onweer en had dus waarschijnlijk, net als Donar, de
hamer onder zijn attributen. De donderhamer kan dus best Veitshamer zijn geworden.
vlamste, vlammeste
Soms worden bastaardvloeken gevormd die bestaan uit de bepaling vlammende, om
de vurigheid van de vloek aan te geven, en een verkorte verbastering. Ik noem hier
vlam(me)steju en vlammestegodvermieljaardeju. De vloek en de uitroep bezweren
existentiële en gekwadrateerde woede enz. —» godvervlamsteju.
vlees
In de historische eedformule bij Gods vlees worden God en zijn vlees 'lichaam' tot
getuigen aangeroepen dat men de waarheid spreekt. Het ijdel gebruik van die eedformule maakt haar tot vloek, die, om anderen niet te kwetsen, verbasterd en dus
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afgezwakt kon worden. De verminking by gansch vleesch is tot in de 16de eeuw, maar
daarna niet meer aangetroffen.
vlekmade
Onvervalst Haags is de verwensing krijg de kniftige vlekmaaien! Vgl. Bral e.a. (1998).
Een made is een 'wormvormige pootloze gedaante van een insect, een ingewandsworm'. Het woord vlekmaaien noch kniftig heb ik in de naslagwerken gevonden. Dat
laatste doet net als het element vlek- dienst als versterking. De emotionele betekenis
duidt op ergernis, minachting, onverschilligheid enz. en kan weergegeven worden
met 'rot op, je kunt me wat'.
vlektyfus
De letterlijke betekenis van vlektyfus is 'ziekte die gepaard gaat met vlekken op de
huid'. De verwensing krijg de vlektyfus! drukt haat en minachting uit. Het is een
versterking van krijg de tyfus! en kan weergegeven worden door 'ik baal van je, rot op'.
—» tyfus.
vlerk —» schurft.
vliegen
De verwensingen vlieg naar de maan, vlieg (maar) omhoog!, ga eens vliegen! en vlieg
op! betekenen 'maak dat je wegkomt'. De verwensing wordt gebruikt in geval van
verontwaardiging, boosheid, woede. De verwenser wil een aangesprokene zijn wil
opleggen. Vandaar de gebiedende wijs, ook in verwensingen als laat hem vliegen! In
De steen der wijzen [1983] van Maarten Biesheuvel komt de verwensing vlieg ten hemel!
voor. Zij moet niet letterlijk opgevat worden, maar betekent, in woede of uit verontwaardiging geuit, zoiets als 'rot op'. Het voltooid deelwoord vliegend 'acuut, hevig'
wordt vaak ter versterking van de verwensing toegevoegd. Daarnaast kennen wij de
vliegende tering, de vliegende vaan 'reumatiek', de vliegende etter, de vliegende flerecyn,
de vliegende tandpijn, de vliegende jicht. Herman Brusselmans gebruikt in 1996 de
literaire verwensing vlieg als een mus naar het graf van mijn oude vader! Over de
emotionele betekenis bestaat weinig twijfel: 'ik kots van je, ga (zo) ver weg dat ik je
niet meer hoef te treffen'.
vloeken
In de 19de eeuw is de uitroep vloek op, vloek over! 'de of het genoemde zij vervloekt'
bekend.
vloekziekte
Een enkele maal konden wij de verwensing krijg de vloekziekte! noteren. In de
volksmond staat het syndroom van Gilles de la Tourette bekend onder de stigmatiserende naam vloekziekte. Iemand die deze ziekte heeft, vertoont neurotische tics,
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onverwachte bewegingen en gebaren; soms gaan die gebaren gepaard met het uiten
van scheldwoorden en vloeken. Wat men zijn tegenstrever toewenst, is weinig pluis.
De emotionele betekenis duidt op toorn, woede, verontwaardiging.
vlooi —> barsten, teisteren.
vlooien —> aap.
vod—» opeten.
voddenmarchand —> verkopen.
voet
In de historische eedformule bij Gods voeten worden God en zijn voeten tot getuigen
aangeroepen dat men de waarheid spreekt. Het ijdel gebruik van die eedformule
maakt haar tot vloek, die, om anderen niet te kwetsen, verbasterd en dus afgezwakt
kon worden. Hieruit is vóór de 17de eeuw waarschijnlijk gans hoerenvoet ontstaan.
Deze verwensing noodzaakt ons tot de nodige speculaties. Is hoerenvoet een pars pro
toto en staat het voor hoer7. In dat geval zou met hoer Gods moeder, Maria, bedoeld
kunnen zijn, die volgens de roomse overlevering onbevlekt ontvangen is van de heilige
Geest. Een tweede verklaring zou kunnen zijn dat hoerenvoet rechtstreeks terugslaat
op de heilige Geest. De betekenis heeft dan opnieuw een deel-geheel-relatie: de
hoerenvoeten is de heilige Geest, die voorgesteld wordt als een hoerenjager. Beide
veronderstellingen brandmerken de vloek wel als extreem godslasterlijk: 'bij de
moeder van God die een hoer was' of 'bij de hoerenjager van God'. Als variant
noteerden wij ook bigans voeten.
In het hedendaags Nederlands komt voor de zelfverwensing ik mag hier geen voet meer
verzetten. De betekenis ervan is 'als ik de waarheid niet spreek, mag ik hier niet meer
komen of vandaan komen'. Ook mijn kop voor mijn voeten 'mijn hoofd mag voor mijn
voeten vallen als niet ...'is een vloek die oorspronkelijk als vrome wens werd gebruikt
ter bevestiging van de waarheid. Door oneigenlijk gebruik werd hij tot uitroep van
verontwaardiging. In Vlaanderen komt volgens Mullebrouck (1984) de verwensing
mijn voeten Gerard! voor. Ik zie daarin een elliptische variant van kus of lik mijn voeten!
De verwensing drukt minachting uit en kan weergegeven worden met 'bekijk het
maar, ik kots van je'. —» Gerard.
vogel —» kont.
vogelblaf
In Den Haag komt voor krijg de vogelblaf! Bij mijn weten bestaat de vogelblaf niet als
ziekte. Misschien moeten wij denken aan een soort hoest van een vogel die als geblaf
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klinkt. In ieder geval behelst de verwensing weinig goeds. De emotionele betekenis
van de vloek wijst op ergernis, minachting, haat enz. en kan weergegeven worden
door 'donder op'.
vogeljong
Mullebrouck (1984) geeft voor Vlaanderen de verwensing schijt in uw broek, het zullen
vogeljongen zijn! In 1999 bleek dat slecht 6 van de 111 ondervraagde Vlamingen haar
nog kenden. Wat die vogeljongen hier precies doen, is niet duidelijk. De eigenlijke
betekenis is 'jongen van een vogel'. In welke mate de toevoeging het zullen vogeljongen
zijn de minachting van de verwensing intensiveert, valt voorlopig niet te zeggen. —»
schijten.
Volewijk
Dr. Jan Berns, oud-medewerker van het PJ. Meertens-Instituut te Amsterdam,
maakte mij attent op de Amsterdamse verwensing ga naar de Volewijk! Volgens het
WNT xxii, 1: 746-7 is Volewijk samengetrokken uit Vogelwijk, een Amsterdams
toponiem. Oorspronkelijk was het de naam van een buitendijks stuk land, gelegen
aan de overkant van het IJ en met name bekend als plaats waar misdadigers werden
terechtgesteld, executieplaats, galgenveld. De vloek drukt minachting, woede en
verontwaardiging uit en kan weergegeven worden door 'rot op en blijf definitief weg'.
vonk
In het zeventiende-eeuwse spel Josephs Droeve' en Blyeinde Spel [1639] van J. Tonnis
komt de bastaardvloek bij gans vonken voor. Misschien is de betekenis zoiets als 'bij
de bezielende inwerking die van God afkomstig is' of'bij de levenskracht of vitaliteit
die God uitstraalt'.
voor1
Heeft ook de waarde van een krachtterm; het is een bastaardvloek om uitdrukking te
geven aan een gevoel van irritatie, ongeduld, ergernis of woede; 'verdomme'. Het
wordt vaak gebruikt om een imperatief kracht bij te zetten. "Schrijf toch, voor de
duivel! duidelijker." In verzwakte vorm komt het voor in de bastaardvloeken voor 'M
dubbeltje en pot-voor-'n-dubbeltje. Waar in het hedendaags taalgebruik naar gebruikt
wordt, werd in vroeger tijden voor gebruikt in verwensingen. Tot in het begin van de
19de eeuw komen in verwensingen voor: voor den du(i)vel, drommel, bliksem, pokken
e.d. lopen. Als zodanig kwam voor vooral in de imperatiefvorm loop voor de duivel
voor. Vanaf de 19de eeuw wordt voor de drommel! e.d. gebruikt om uitdrukking te
geven aan een gevoel van irritatie, ongeduld, ergernis of woede.
voor2
In Vlaanderen komt volgens Mullebrouck (1984) voor de verwensing lik aan mijn
vorre! Vorre is een vormvariant van voor, dat letterlijk 'ploegsnede, insnijding van de
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ploeg' en metaforisch ook 'gleuf, snede, kut' betekent. De emotionele betekenis duidt
op verachting en kan weergegeven worden met 'bekijk het maar, je kunt me wat'.
vork
In Lobith kent men het verwensingsversje watje zegt, ben je zelf,// met je kop door de
helft,// met de vork in je kont,// zo loop je de hele wereld rond! Het is duidelijk dat de
emotionele betekenis van dit vers minachting, afkeer en walging is. Dat geldt ook voor
de elliptische regel [loop] met de vork in je kont!, die ik noteerde voor Vlissingen. —»
elf, helft, koffiemelk, lepel, melk, tiet, touw, verf.
vorre —> voor2.
vracht
De formule god zal me een vrachie geven! 'God moet mij zwaar belasten' was oorspronkelijk een vrome wens. De godheid werd aangeroepen om op staande voet te straffen
als men de waarheid niet had gesproken. Oneigenlijk gebruik maakt haar tot vloek
en uitroep van verontwaardiging. Vgl. Stoett (1943:276). Genoteerd voor Oost-Vlaanderen.
vrede
Vanaf de 16de eeuw komt (mijn) vrede! en wat in den vrede voor. Het zijn bastaardvloeken ter vermijding van die waarin de naam van God voorkomt. Zij hebben zich
ontwikkeld tot uitroep van verwondering. In vredesnaam is dus, evenals in 's hemels
naam, gevormd naar in godsnaam.
vreten
Vreet je klem! is een verwensing die in Rotterdam en omgeving gebruikt wordt. De
betekenis komt in de buurt van 'barst'. Sanders en Tempelaars (1998) noemen nog
twee andere versterkende verwensingen uit het Amsterdamse: vreet kurk en laatje lijk
drijven! en vreet kurk en sterf, dan kan ik je lijk voorbij zien drijven! Het heeft er alle
schijn van dat deze laatste een buitengewoon beperkt verspreidingsgebied hebben. In
ruim tienduizend vragenlijsten die ik ingevuld terug mocht ontvangen, komen zij niet
eenmaal voor. In Vlaanderen kent men nog vreet uw haar op en schijt kalotten! Kalot
is een 'plat mutsje zonder klep'. De verwenser nodigt de verwenste uit tot weerzinwekkend en onmogelijk werk. De verwensing duidt op minachting, weerzin, afkeer,
haat en vergelijkbare emoties. Ik zou haar weergeven met 'ik kots van je, rot op'.
Datzelfde geldt voor krijg de stuipen in je darmen, kunnen vreten weer de armen! —>
haar, kramp, schijten, stuip.
vrij
Als bijwoord wordt vrij ook gebruikt om de realiteit van een uitspraak, conclusie of
mening sterk te bevestigen, kracht bij te zetten. Het betekent 'voorwaar, waarlijk,
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zeker, ongetwijfeld'. Het heeft een expressief, exclamatief, affirmatief karakter, en is
vandaar ook wel weer te geven met een van de hedendaagse krachttermen als
verdomme. Aldus het WNT.
vrotnicheit
Dit woord, dat momenteel verouderd is, betekende vooral in de 17de eeuw 'godsvrucht, godvrezendheid'. Voor een vergelijkbare ontwikkeling van eedformule tot
zelfvervloeking zie men onder wet. De formule zweren bi sijnre/'mijnre vromicheit kon
ook ontaarden in een zelfvervloeking in de betekenis 'ik moge mijn morele, geestelijke,
intellectuele kwaliteiten waardoor ik boven anderen uitsteek, verliezen als ik de
waarheid niet spreek'. —> waardigheid.
vrouwe —> Maria, God.
vuil
Bij Herman Heijermans komt de verwensing stik in je vuil! voor. Zij duidt op minachting, walging, ergernis en vergelijkbare emoties en kan weergegeven worden door
'bekijk het maar, rot maar op'.
vuk —> fuck.
vuur
In het Middelnederlands komt de 'sotte eede' bi den vier dat daer bernt voor 'bij het
vuur dat daar brandt'. Volgens De Baere (1940:149) is het een dwaze eed, omdat van
deze formule niet het nodige prestige uitgaat om als grondslag van de eed te dienen.
Toch gebruikte men deze vaste verbinding om zijn woorden kracht bij te zetten. In
de 17de eeuw komt ook hels vuur op een stokjen voor. Deze uitroep doet denken aan
de duivel of zijn verblijf. Volgens het WNT XXIII, 1389-1391 betekent vuur ook 'ontsteking'. Die betekenis vinden wij nog terug in Sint-Antoniusvuur 'roodvonk' en 'gordelroos' en in Sint-Bernardsvuur 'roos'. —> vijf, vonk.
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waaien
De verwensing waai in een knoop! betekent 'stik (met je zootje), barst, val dood'. De
verwensing wordt gebruikt in geval van verontwaardiging, boosheid, woede. Sanders
en Tempelaars (1998) noemen ook waai dood! —> wip.
waar —> sterven.
waarachtig —» wil.
waardigheid
Men kon in de Middeleeuwen zweren bij mijner weerdicheden 'bij de waardigheid die
men bekleedde'. Als dit te vaak gebeurt, sluipt de kracht uit de formule en blijft er
niet veel meer van over dan een uitroep. —> vromicheit.
waarheid
Het Middelnederlands kende de formule bi waerhede(n). Deze eed kon tot een
zelfvervloeking worden als men meineed pleegde. De betekenis van bi waerhede(n)
kwam dan op het niveau van 'God mag mij straffen als ik zijn gerechtigheid en trouw
schend'. Ook kon men in het Middelnederlands zweren bij myn manne-waerheyt.
Daarnaast komt voor bi mire manwaerheden 'zowaar ik een man ben'.
wacht
Een wacht, een persoon die de wacht houdt, kon vroeger het eind van het nachtelijk
samenzijn van de geliefden melden. Het dienstdoen als bewaker van iets is evenwel
meestal minder romantisch. Een wacht vervult zijn taak vaak alleen en met alle risico's
van dien. Een risico neemt ook degene die een wacht onverwacht nadert. Zo'n
nadering kan onheil en gevaar met zich meebrengen omdat de wacht vijandelijkheden
veronderstelt. Tegen die achtergrond moet men de verwensing loop naar de wacht!
verklaren. Die letterlijke betekenis is vervaagd en overwoekerd door een emotionele
die woede en verontwaardiging uitdrukt en omschreven kan worden met 'rot op'.
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wachter
In een zeventiende-eeuwse klucht komt de bastaardvloek en uitroep gans wachters
voor. Ik neem aan dat het hier gaat om een verbastering van 'bij de bewakers van
Christus op Golgota'. Het wnt kent ook de uitdrukking zweren als een wachter.
wak
De verwensing pleurt in een wak!, met de t achter de persoonsvorm, is typisch voor
de Randstad. De verwensing drukt woede uit en wenst de tegenstander letterlijk alle
ongemak. Letterlijk moeten wij de betekenis niet nemen. Meestal is zij niet meer dan
'rot op'. —» pleuren.
walm —» Sebastiaan.
waratje
Verzachtende vervorming van waarachtig. Soms wordt het ook als min of meer
eufemistisch vloekwoord gebruikt. De term komt voor vanaf de 18de eeuw. Het is
tevens de karakteristieke uitspraak van Pieter Stastok, een schepping van Nicolaas
Beets.
warempel
Verzachtende vervorming van waarachtig. Ook als min of meer eufemistisch vloekwoord gebruikt.
wassen —» Leuth, pomp, sok.
wat

De verwensing je kunt me wat! betekent thans 'bekijk het maar, zoek het maar uit' en
drukt minachting en onverschilligheid uit. Daarnaast kennen wij in het hedendaags
Nederlands de vloek krijg nou wat!, die staat voor woede, verbazing, ongeloof e.d. In
Den Haag komt als versterkte variant nog voor krijg het vuige nou wat! Wat duidt als
het voorafgaat aan vloeken en verwensingen als wat drommel! de intensiteit van de
verbazing, woede, verbijstering enz. aan. Sanders en Tempelaars (1998) schrijven: "In
nogal wat verwensingen wordt nader gespecificeerd aan welk deel van het lichaam
men iets mag krijgen." Zij noemen: krijg wat aan je donder!; krijg wat aan je lip!; krijg
wat aan je lul!; krijg wat aan je oog! en krijg wat aan je pik! —» krijgen, kunnen.
water —» hartwater, kontwater, pomp.
waterpokken
Ik vermoed dat de verwensing krijg de waterpokken! een versterking is van krijg de
pokken! Bij het uiten van dit soort verwensingen dacht men niet meer aan de eigenlijke
betekenis. Zij drukken veeleer verontwaardiging, minachting en andere frustratie uit
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en betekenen vaak 'rot op, loop naar de duivel, sterf. Van het verwensingsversje stik,
verrek, verrot, verteer enz. komt naast krijg de kouwe kippenkoorts, malariatyfus enzovoorts ook als variant voor krijg de kouwe kippenkoorts, waterpokken enzovoorts. ->
kippenkoorts, pokken, malariatyfus, touw.
wee
Het tussenwerpsel wee doet dienst als een onheil voorspellende, rampspoed of
bestraffing aankondigende uitroep; als een uitroep waarmee een vervloeking over iets
of iemand uitgesproken wordt; als een uitroep ook die dient ter verwensing, waarschuwing of dreiging. Wij treffen het vanouds vaak aan in de bijbel. "Wee v phariseen
dat... ghi gaet voor by dat oordeele ende dye liefde Gods," luidt het in de Bijbel van
Liesveldt [1526]. In het hedendaags Nederlands kennen wij wee! vooral als dreiging
aankondigend woord, bijvoorbeeld in wee je gebeente!, en als uitroep van smart,
droefheid of ontsteltenis, bijvoorbeeld in o wee! 'wat erg'; wee u! 'moge het onheil u
treffen!'
week
In de 17de eeuw werd de formule bij Gods Heilige Week vaak verbasterd tot gans weken
en werd het een uitroep. Ook is aangetroffen in de vertaling van de werken van
Rabelais [1682] gants ellefweeken. In ellef hoeven wij niet per se een verbastering van
heilig te zien. Telwoorden worden ook regelmatig gebruikt als substituut of verdoezelaar. -> eleweke(no, vijf.
weerga
In uitroepen, bastaardvloeken en verwensingen wordt weerga, dat oorspronkelijk
'gelijke, evenbeeld' betekende, gebruikt om uitdrukking te geven aan gevoelens van
frustratie en woede. Het wnt veronderstelt dat weerga in dezen beïnvloed is door
weerlicht. Begin 19de eeuw kwam de weerga zal je halen voor. Ook de verwensing loop
naar de weerga is reeds negentiende-eeuws, maar komt ook in het hedendaags
Nederlands nog voor. In Vlaanderen kent men de variant loop naar uw weerga!
(Mullebrouck (1984).) Natuurlijk is de betekenis 'loop naar de bliksem, donder op!'
Met de bastaardvloek de weerga wordt verwondering uitgedrukt: 'nou, nou, dat is niet
mis'. Weerga is in uitroepen, bastaardvloeken, verwensingen e.d. vergelijkbaar met
woorden als weerlicht, donder, duivel, drommel e.d. Ook wat weerga! is voor het
hedendaags Nederlands opgetekend. Sanders en Tempelaars (1998) vermelden ook
nog loop naar de wiedeweerga!, een verwensing die zij in Gouda hoorden. Zij houden
rekening met de mogelijkheid van een contaminatie van loop naar de weerga! en (iets)
als de wiedeweerga doen.
weerlicht
Weerlicht werd door de gelovige mens gezien als een voorbode van onheil. In het hele
taalgebied komt de verwensing loop naar de weerlicht 'donder op, maak dat je
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wegkomt, scheer je weg' voor. De weerschijn van zeer ververwij derde bliksems wordt
gebruikt als beeld voor vernietigend vuur, tevens voor vernietigende krachten, vernietiging, onheil in ruimere zin. Reeds in de 17de eeuw werd het met die betekenis
ook gebruikt in verwensingen. Zo in wat weerlicht! Weerlicht wordt nu vooral gebruikt
als tussenwerpsel, en in de bastaardvloeken de weerlicht!, voor de weerlicht! en wat
weerlicht! ter uitdrukking van verbazing of sterke bevestiging. In de 19de eeuw komt
al voor maak voor de weerlicht datje wegkomt!
weerlichts
Als tussenwerpsel, als vloek om woede, verbazing e.d. uit te drukken, wordt weerlichts
gebruikt. Bewijsplaatsen daarvan vinden wij niet vóór de 19de eeuw. Als het woord in
de 20ste eeuw nog gebruikt werd, was dat vooral in gesproken taal. Het bijvoeglijk
naamwoord weerlichts (thans niet meer in gebruik) betekende 'verwenst, verduveld,
vervloekt, bliksems, donders'.
weeshuis
In de aantekeningen van redacteur A. Beets werd op het wnt de Utrechtse verwensing
laatje eigen maar doodbidden in het weeshuis aangetroffen. De betekenis ervan luidt
'je kan doodvallen'. In het WNT, deel xxv, kolom 264, komt deze verwensing terug.
Ditte Simons, redacteur van het artikel weeshuis, voegde als nadere verklaring toe: bij
rooms-katholieken was het gebruik om bij het sterven door onschuldige kinderen of
wezen voor je zaligheid te laten bidden.
weg1
In een Gentse tekst, Statuten en ledenlijst van de broederschap van Sint-Jacob [1270]
komt de volgende zin voor: "deze goede liede die hir ghecoren sijn ebben ghesworen
bi haren weghe die si sancte Jacobs daden in galissien." De eedformule zweren bi haren
weghe enz. betekent 'bij de pelgrimstocht die zij ondernamen naar Sint-Jacobus in
Galicië'. Ook het zweren bij de pelgrimstocht naar Compostela die men maakte, gaf
aan de eedformule kracht van waarheid. IJdel gebruik maakt haar tot vloek en uitroep.
weg2

Als tussenwerpsel komt weg voor in de verbinding weg met (iemand) en in uitdrukkingen van diepe afkeer van of verachting voor iemand die als vervloeking fungeren.
Een schokkend voorbeeld is een tekst die in 1978 op een stoelrug van een nzh-bus
gevonden werd: "Weg met die smerige hoerenwijven,// Die met geweld abortus willen
bedrijven.// Ze moeten zelf worden 'weggehaald',// Met de kogel of met een injectienaald." Vgl. De Haan (1978: 59).
weggaan
Het WNT, deel xxv, kolom 382, kent de verbinding weg met (iets)! Het gaat dan om
een uitroep van woede, afkeer, ergernis, opwinding, verachting e.d. voor de genoemde
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zaken. In deel vii, stuk 2, kolom 5862, sub kous (I) lezen wij dat met je zijden kousen
soms gebezigd wordt als grappige toevoeging bij een imperatief van een werkwoord
dat een beweging uitdrukt. In De Zaansche volkstaal (1897) kent Boekenoogen de
verwensing ruk maar uit met je zijden kousen en Inez van Eijk (1978: 88) kent ga weg
met je zijden kousen! Beide verwensingen hebben de emotionele betekenis 'ga weg, ik
wil niets van je weten'. Overigens bleek uit een in 1999 uitgezette enquête dat slechts
één van de 111 Vlaamse zegslieden deze verwensing (nog) kende. Mullebrouck (1984)
kent voor Vlaanderen ook ga weg, of ik schiet u dood met de punt van een wollen deken!;
ga weg met uw gebakken peren!; ga weg met uw luizen! en ga weg, gij vervelende triangel!
Het zijn allemaal versterkingen met een zeer emotionele betekenis, d.w.z. minachting
en verachting in het kwadraat. In de 20ste eeuw komt als zelfVerwensing, ter bevestiging van de waarheid ik wil hier niet meer weggaan voor. De betekenis is duidelijk 'ik
zal hier niet meer vandaan gaan, als ik de waarheid niet spreek'.
wegrotten
Een correspondent uit het Oost-Vlaamse Bornem kent de verwensing rot weg! De
emotionele betekenis daarvan is 'ik walg van je en wil je niet meer zien'.
wegscheren
De verwensing scheer je weg! heeft de meest letterlijke betekenis die men eraan kan
toekennen: 'maak dat je wegkomt', en wordt gebruikt wanneer iemands gedrag de
spreker irriteert.
weitig —» wijtik.
wel
Gaat zeer vaak vooraf aan vloeken en verwensingen: wel verdraaid!, wel verdomme!,
wel verdikkeme! enz. Het vormt zelf een onderdeel van de verbinding en drukt
verwondering enz. uit.
weiver...
Ingehouden vloek en uitroep die kan staan voor weiverdomme en alle andere denkbare
varianten daarvan. Thans vooral als uitroep, en dan ter uiting van dezelfde emoties
als verdraaid, verduveld, verdomd. Kortom, van onbeheerste driften.
wensen
In Kortrijk komt de verwensing voor ik wenste, dat hij op een hert naar Spanje reed 'ik
walg van hem en kan hem missen als kiespijn'. De verwensing wordt geuit in geval
van woede en verontwaardiging. Dat ver weg wensen vinden wij ook in iemand voor
de duivel, droes, drommel op Marken wensen en ik wenschte dat gij op de heide te
Hoboken laagt! Ook in nieuwjaarsversjes komt men vaak verwensingen tegen. In
Noord-Holland komt voor: ik wens u al wat wenselijk is:// een bochel die ordentelijk
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is,/I Twee benen als een ooievaar,// dat wens ik u voor het nieuwe jaar. Als variant op
dat tweede deel is ook bekend een kop met rooie luizen,// dan heb je 't hele jaar wat te
pluizen. Vgl. De Haan (1978:13). In het hedendaags Nederlands komen voorts voor
ik wens je veel jeuk en korte armpjes!; ik wens je jeuk op je rug en korte (lamme) armpjes!
en ik wens u de pokken en kleine armpjes! De laatste verwensing is volgens Mullebrouck
(1984) Vlaams. Sanders en Tempelaars (1998) veronderstellen dat de beide eerste
vooral Brabants en Limburgs zijn. Alledrie drukken zij afkeer en minachting uit.
Alleen bij Mullebrouck vond ik ik wens u op het vaantje van de toren!, waarvan de
emotionele betekenis duidt op minachting, afkeer enz. Zij kan weergegeven worden
met 'ik heb verschrikkelijk het schurft aan je, sodemieter maar op naar een plaats waar
je veel gevaar loopt'. Een andere verwensing met het werkwoord wensen is ik wens u
veel personeel! -> arm, droes, drommel, duivel, jeuk, Marken, heide, Hoboken.
wesp
Godfried Bomans gebruikt een enkele keer de verwensing de wespen mogen mij halen
als niet... Deze formule ter getuigenis dat men de waarheid spreekt, werd tot een soort
uitroep en blufformule. De betekenis is gelijk aan die van 'verdomd als het niet waar
is'.
wet
Men deed in de Middeleeuwen regelmatig een eed op zijn geloof, en men deed dat
o.a. door een eedformule waarin het zelfstandig naamwoord wet voorkwam in de
betekenis 'godsdienstig gebod, betrekking hebbend op hetgeen men gehouden is te
geloven of op hoe men in overeenstemming met dat geloof moet handelen, en
opgelegd door God in de Heilige Schrift, of door de Kerk'. Uit het Middelnederlands
kennen wij sem mine wet; bi mire wet 'bij mijn geloof. In de West-Vlaamse Rijmbijbel
[1285] bijvoorbeeld zweert men bi sire wet. In het wnt komen deze formules niet meer
voor. Zij zijn uitgestorven tegelijk met de ridderromans en de ridderstand, zegt De
Baere (1940:164). Als men een meineed pleegde, ontaardde de eed in een zelfvervloeking met de betekenis 'God moge mij straffen als ik mijn geloof verzaak door onwaarheid te spreken'. Later werd deze vervloeking, als zoveel andere, tot een gewone
exclamatie. Dezelfde ontwikkeling zien wij bij kerstenheid, vromicheit en weerdicheit.
weven
In het WNT, deel xxv, kolom 2119, komen de verwensingen leer weven! en ga weven!
voor. Het weversambacht genoot vroeger weinig aanzien, vandaar dat de verbinding
op minachting duidt. Later kreeg ze de betekenis 'loop naar de pomp'. Na 1620 is de
verwensing niet meer aangetroffen.
wieberen
De verwensing ga wieberen! 'ga weg' is van Bargoense oorsprong. De emotionele
betekenis is 'ik heb een hekel aan je, maak dat je wegkomt'.
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wiedeweerga —» weerga.
wiesjebliksems
In Merijntje Gijzens jeugd en jonge jaren (1925) van A.M. de Jong, komt een aantal
malen (o.a. blz. 713 en 926) de vloek wiesjebliksems voor. Die vloek is tot uitroep
geworden en drukt verbazing, ongeloof, ergernis enz. uit. De opbouwelementen van
de vloek zijn wis 'waaraan niet te twijfelen valt, stellig, echt, zeker, heus' en bliksems.
Wiesje is de gewestelijke variant van wis en, zodat de vorm in de standaardtaal
wis-en-bliksems zou luiden. Het WNT, deel xxvi, kolom 1360 geeft als andere gewestelijke vormen wis-in-bliksems, wis-in-donders, wis-in-duvels, wis-in-mieters. Wis-enbliksems komt niet alleen in West-Noord-Brabant voor, maar ook in het oosten van
het taalgebied.
wiesje(n) donders
Deze vloek is in Merijntje Gijzens jeugd en jonge jaren (1925) aangetroffen. Wat onder
wiesje-bliksems is opgemerkt, geldt mutatis mutandis ook voor wieje{n)donders.
Wijd(s) -> Vitus.
wijtik
De verwensing krijg de wijtik! is afkomstig uit het Jiddisch. In Beem (1970: nr. 250)
vinden wij alle Jiddische "weiteg" von sonteg bisfreiteg, hetgeen vertaald wordt met 'al
het joodse leed (over u, over hen enz.) van zondag tot vrijdag'. Aan de eigenlijke
betekenis denkt men niet meer. De emotionele betekenis ervan is eerder zoiets als 'ik
walg van je, rot nu maar op'. Een variant is weitig.
wijting
Op 7 februari 1998 vond ik op Internet de volgende verwensing: krijg een wijting!
Volgens de Summa Encyclopedie is de wijting 'een beenvis uit de orde van de kabeljauwachtigen'. Hij meet 60-70 cm, heeft drie rugvinnen, twee aarsvinnen en keelstandige buikvinnen. Verder heeft hij een spitse bek en een onderkaak die korter is dan
de bovenkaak. Hij houdt zich op op 60-150 m diepte, in gebieden met een modderige
bodem. Of het de afzichtelijkheid is van de vis, de vervaarlijke vinnen of zijn biotoop
die tot gebruik in deze verwensing aanleiding gaven, het blijft voorlopig gissen. Veel
goeds is het echter niet. De emotionele betekenis duidt op afkeer, minachting e.d. en
kan weergegeven worden met 'ik kots van je, je mag van mij iets vreselijks krijgen'.
wijze —» gort2.
wil
Allereerst behandel ik hier de verbinding om Gods wil, die vroeger ook voorkwam als
om Gods wille(n) en soms verbasterd werd tot om Goodselen. Ook komt soms voor
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om God, om Gode, om Go. Letterlijk betekenen deze uitdrukkingen allemaal 'ter wille,
ter liefde van God, om Gode welgevallig te zijn'. Net als in Gods naam worden deze
verbindingen gebruikt om iemand te bezweren een smeekbede, een dringend verzoek
in te willigen, iets te doen of na te laten. Meestal is het een uitroep van aandrang of
nadruk en wordt het gebruikt als niet meer dan een tussenwerpsel. De eed bij Gods
heilige wil wordt in de 17de eeuw verbasterd tot gansch willigen; gans sacker wilghen;
get sacker wilghen; get zakker willigen en gans elewillighe. Ook versterkt komt de verbinding voor: om duizend Gods wil! Zo in elk geval gebruikt N. Heinsius de uitdrukking in Den Vermakelyken Avanturier van 1695. Zij doet dienst als uitroep van
verwondering en is dan vergelijkbaar met in Gods naam, lieve Hemel, waarachtig, wel
allemachtig. De eedformule hij Gods heilige wil werd tot krachtterm en uitroep. De
oorspronkelijke bastaardvloeken om 's Hemels wil en Gods heilige wil fungeren thans
als uitroep waarmee men aan zijn verzoek of aansporing extra nadruk geeft en wrevel
of wanhoop uitdrukt. Vergelijkbaar met in gods naam, in jezusnaam, om godswil e.d.
—» hemel(tje), naam.
wille —> Aken, droes, Jericho, lijf, varen.
willighe —> wil.
wind
De verwensing loop naar de wind! drukt verontwaardiging en andere frustratie uit en
wil zoveel zeggen als 'maak dat je wegkomt'. Beperkt tot Vlaanderen. Mullebrouck
(1984) geeft ook nog loop naar de wind, dan zijtgij nog voor de regen thuis! —» lopen,
schijten.
windewaaien
In het Middelnederlands komt voor ie wille mijn kele windewait, en es die coninc niet
hier hi. Dit citaat, afkomstig uit de veertiende-eeuwse Karel ende Elegast, bevat een
zelfVerwensing die tot meineed en ijdel gebruik ervan kan leiden. En dus ook tot vloek
en uitroep. Windewaaien betekende 'bungelen aan een galg'. Hier kunnen wij wellicht
het best hertalen met 'ik laat mij hangen als... '
windpokken
De verwensing krijg de windpokken! heeft nauwelijks nog aansluiting bij de letterlijke
betekenis van windpokken 'huiduitslag, waterpokken'. De afgezwakte betekenis komt
in de buurt van 'bekijk het maar, voor mij kun je wat'. De emoties die ermee uitgedrukt
worden, zijn kwaadheid, ergernis, wrevel enz. -> pokken.
wip
In de 18de en 19de eeuw komt de verwensing loop naar de wip! voor. De betekenis en
functie van deze formule is geheel vergelijkbaar met die van loop naar de pomp! In ons

662

WIPPEN I WONDER

hedendaags materiaal vonden wij tevens krijg de wip!, een verwensing die boosheid,
woede enz. uitdrukt. Nog gewoon in Deventer. De wip was tot het begin van de 18de
eeuw een martelinstrument dat diende om de veroordeelde aan de op de rug gebonden handen op te hangen en één keer of meermaals plotseling te laten neervallen,
resp. om hem op-en-neer te bewegen boven een vuurhaard. Sanders en Tempelaars
(1998) zoeken de verklaring dichter bij huis en zien in krijg de wip! een variant van
krijg het heen-en-weer! In Vlaanderen tekent Mullebrouck (1984) op ge kunt naar de
wup waaien! Wup is een geronde variant van wip. De emotionele betekenis van de
verwensing duidt op onverschilligheid en minachting en kan omschreven worden als
'je interessert mij absoluut niet meer, voor mijn part zie ik je nooit meer terug'.
wippen
In de 17de eeuw komt voor ik laat mij wippen als...! Oorspronkelijk was dit een vrome
belofte. De godheid wordt aangeroepen om op staande voet te straffen als men de
waarheid niet sprak. Meineed en ander oneigenlijk gebruik maken haar tot vloek en
uitroep van verontwaardiging.
wolf
De zeventiende-eeuwse uitroep gans wolven is een verbastering van bij Gods wonden.
Als variant komt ook voor guts wolven, t.w. in Bredero's Griane [1612]. —» bok, das,
gans1, haas, hond, kat, kievit, koe, koekoek, konijn, kraai, muis, slak, varken, vink.
wond, wongd, won
In de oorspronkelijke eedformule hij Gods wonden worden God en zijn lijdenswonden
tot getuigen aangeroepen dat men de waarheid spreekt. Door ijdel gebruik ervan
werden ze tot lijdensvloek. In de 16de eeuw is de verkorte vorm hi den wonden
overgeleverd. In de zeventiende-eeuwse teksten verschijnt de formule als Gans wonden, gans wongden, gans wonnen, gants swongden en gants swongen 'bij de wonden van
Jezus aan het kruis'. De Baere [1940: 112-113] noemt als verdere verminkingen gans
wonnen, potswongt en pots wongder. Ook gans honden ziet hij als een verminking van
Gods wonden, dit in tegenstelling tot het wnt, dat gans honden en gans honderd
verklaart uit bij Gods onde. Onde betekent volgens die bron 'genade'. De Baere is
voorzichtig wanneer hij schrijft dat gans hondert en gans honderden misschien ook
teruggaan op bij Gods wonden. Hetzelfde vermoedt hij van pots hondert en twijntigh,
gants hondert gulden en wat hondert guldelingen. Hij baseert dat vermoeden op het
Woordenboek op Bredero van Oudemans, waar wij kunnen lezen: "toen onde eens tot
hondertwas geworden, kon men er vrij een ander getal bijvoegen." —» gans, gud.
wonder
Reeds in het Middelnederlands komt wonder boven wonder voor. Wij moeten uitgaan
van iemand die zweert bij een verschijnsel dat, of gebeurtenis die, voortkomt uit Gods
beleid, de werken van zijn wijsheid, zijn liefde, de wegen der voorzienigheid. Ook het
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uitroepende tussenwerpsel komt thans nog voor: geen wonder! Als uitroep van
verbazing kennen wij: wat wonder (is het)! Thans doet deze formule dienst als uitroep
en betekent zij 'vreemd genoeg, hoe ongelooflijk het ook moge klinken'.
worgstaart
Betekenisloze, komische vorming, alleen aangetroffen in de krachtterm of bastaardvloek gans worgstaart. Beperkt tot de 15de eeuw. Het heeft misschien de betekenis
gehad van 'bij de folterwerktuigen van Jezus Christus op Golgota'.
Wormerveer
Wormerveer, een Nederlands dorp in de gemeente Zaanstad, komt voor in de
verwensing krijg het heen-en-weer van hier tot Wormerveer! Natuurlijk is de behoefte
aan binnenrijm er de oorzaak van dat deze plaatsnaam hier defileert. De afstand van
hier tot Wormerveer moet wel de moeite waard geweest zijn, anders zou er immers
sprake geweest zijn van een verwensing zonder spankracht. De emotionele betekenis
duidt op minachting, ergernis e.d. en kan goed weergegeven worden met 'ga toch
gauw, maak dat je weg- en niet terugkomt, je kunt me wat'. —» heen en weer.
worst
In Josephs Droef en Bly-eind Spel [1639] van J. Tonnis komt de bastaardvloek "O
duysent duycker, o ganse bloet inde Worst, Dat ick nu eens rasen en parl'menteren
dorst voor. Hertaald wil dat zeggen: 'Wel alle duivels, wel alle bloed van God in de
worst, als ik nu eens razend te keer dorst te gaan.' Misschien is bloed van God in de
worst het best te parafraseren als 'wel verdraaid, God nog aan toe'. Het blijft gissen.
In Vlaanderen kent men de verwensing ik schijt u een worst met een pin! Zij drukt
afkeer, haat, minachting en weerzin uit. Voor de goede orde vermeld ik dat een worst
met een pin letterlijk betekent 'een drol die op een puntje uitloopt'. —» schijten.
wouden
Het werkwoord, zegt het wnt, is meestal verbonden met een tweede naamval en sinds
lang verouderd, behalve in Vlaanderen, waar de verbinding god wouds nog wordt
aangetroffen. De letterlijke betekenis is '(iets) regelen, besturen, beschikken over
(iets)'. Als uitroep van verontwaardiging over iets ergerlijks komt voor god wouds. Dit
wordt in dezelfde zin gebruikt als god betere het. Citaten met deze betekenis vindt men
in het wnt vóór de 16de en 17de eeuw. —» God wouds.
wup —> wip.
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yees —» Jezus.
ygo(ey)
Verbastering van bi Gode. —> God, igo.
ygort
Verbastering van bi Gode. Sedert de 17de eeuw is deze bastaardvloek niet meer aangetroffen. Als uitroep drukt de formule ongeloof, verbazing, medelijden en irritatie
uit. —» God.
y got
Verbastering van bi Gode. —» God.
ygurcke —> i gurcke.
ygut
Verbastering van bi Gode. —> God, gut.
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zaad
In studententaal is de verwensing slik mijn zaad! opgetekend. De emotionele betekenis
ervan is zo iets als 'ik kots van je, rot op'.
zaadbal —» tyfus.
zak
Komische bastaardvloeken werden er gemaakt van bij Gods sacrament(en). Ik noem
bij seven sacken krenten en o seuven sacken met krenten. Soms wordt deze verbasterde
formule zelfs verkort tot gans seven, gans sacken en wat duysent secken. In al deze
gevallen heeft de bastaardvloek zich tot een uitroep ontwikkeld. In het hedendaags
Nederlands kennen wij nog ze kunnen mij de zak opblazen en je kan mijn zak opblazen,
het pijpje hangt erbij! (Aangetroffen in Van Eijk 1978: 79.) Deze verwensingen betekenen 'ik ben woedend en minacht je, hoepel op'. Meestal gaat met deze uitroep een
gebaar gepaard: spottend de duim in de mond steken en bolle wangen maken (Andrea
!979: !35)- I n het zuiden van het taalgebied komt verder de substituutvloek honderd
zakken gort voor de nonnen! voor. Hoewel dit een eufemisme is voor godverdomme,
zorgen de vele o's van deze vloek ervoor dat hij als uitlaatklep van woede en andere
heftige emoties herkend wordt. In Hasselt kent men de verwensing bek mijn zak!
hetgeen een ruwere variant is van kus mijn kloten! Het werkwoord bekken betekent
net als het vulgaire kopkluiven, 'zoenen, kussen'. Een jeugdige zegsvrouw gaf nog als
verwensing op krijg de zak! De verwensing ga zakjes plakken! is geen Rotterdamse
verwensing, zoals Sanders en Tempelaars (1998) suggereren. Zij komt in elk geval ook
in Brabant en Utrecht voor. Zakkies plakken betekende 'papieren zakjes vervaardigen
door delen ervan met kleefstof te bestrijken en op andere delen vast te hechten. Eertijds
als werk van gevangenen'. Vgl. WNT, deel xxvn, kolom 627. -> gort, hond, non,
opblazen, sacrament, steken, vallen.
zakken
De verwensingen zak door de bagger, zak door de shit, zak er maar in, zak in de blubber,
zak in de beer, zak in de stront, zak in elkaar wezenloos, zak in je graf betekenen 'maak
dat je wegkomt, ik heb vreselijk het schurft aan je'. De verwensing wordt gebruikt in
geval van verontwaardiging, boosheid, woede. De verwenser wil een aangesprokene
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zijn wil opleggen, vandaar de gebiedende wijs. Ook de verwensingen zak door je kruis!
en zak door de plee! zijn van een hoge emotionele graad. 'Ik ben zo woedend dat het
mij niets uitmaakt of je ... ', drukken zij uit. Dat geldt ook voor de rijmende verwensing
zak door de plee en neem je moeder mee! Sanders en Tempelaars (1998) geven ook nog
zak er maar in!; zak in het gehak(t) (gehoord te Amsterdam); zak (toch) met je handel
in de drift! (gehoord te Utrecht). De verwensingen zak in de grond weg!, zak in depot!
en zak in elkaar! drukken alledrie woede en frustratie uit en betekenen 'rot op'. ->
gehak(t), grond.
zakkerdaane lijsten
De uitroep gans zakkerdaane lijsten! is een verlenging van de bastaardvloek sakkerlijsjens, die op zijn beurt een verbastering is van sakker lijden 'het heilig lijden van Jezus
aan het kruis'. Sakker is een vernederlandsing van het Franse sacre of sacré.
zakker- eele- male-masten
Deze bastaardvloek trof ik alleen aan in een zeventiende-eeuwse vertaling van Rabelais. In de vloek herkennen wij verbasteringen van sacrament, heilig en een allitererend
substituut voor elementen. Als variant komt in dezelfde vertaling gans zakker-malemasten voor. —» ellemallementen.
zakker elemalementen
Tot de 17de eeuw beperkte bastaardvloek en uitsluitend overgeleverd in de vorm gans
zakker elemalementen in een vertaling van Rabelais. —» ellemallementen.
zakkerloot —» sakkerloot.
zakker malemasten
Zeventiende-eeuwse bastaardvloek. In het eerste element zien wij een verbastering
van sakker, in het tweede een substitutievloek van elementen. Vgl. zakkremast en zakker
mastbomenhout. —» zakker-eele-male-masten.
zakkremast
Verbastering van sacrament. Gevonden in een eind zeventiende-eeuwse tekst. —»
akkermast.
zakker mastbomenhout
Bastaardvloek die bestaat uit een variant van sakker en een substitutievloek die
hoogstwaarschijnlijk in de plaats is gekomen van ellemallementen en dus van elementen. In Alle de geestige Werken van François Rabelais [1682] komt de variant gans zakker
mastbomen hout voor.
zandhoop —» lopen, spelen.
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zandzeepsodamineraalwatersteenstralen
Schertsende bastaardvloek die weliswaar ieder taboedoorbrekend karakter mist, maar
wel dezelfde emotie als godverdomme kan uitdrukken. Deze unieke opgave is afkomstig van een correspondent uit het in Belgisch-Limburg gelegen Kermt.
zaterdag
Van Dale13 kent voor het hedendaags Nederlands zaterdag als bastaardvloek in de
uitroep wel zaterdag nog toe, is het nu uit! De vloek is synoniem van drommels en satans.
zaterdags
Fungeert sedert het begin van de 19de eeuw als versterkend bijwoord in de betekenis
'verduiveld, verdomd'. In de krachtterm wel zaterdags! heeft het woord dezelfde
betekenis als wel verdomd.
ze —> hangen, kussen, lebben.
zee
Mullebrouck (1984) geeft voor Vlaanderen de verwensing loop naar de zee om krabben!
De letterlijke betekenis 'loop naar de zee om krabben te vangen' is hier niet meer
actueel. In plaats daarvan is een emotionele gekomen die haat, minachting, ergernis
en vergelijkbare emoties uitdrukt. Omdat men zich ergert aan iemands gedrag wenst
men hem ver van zich weg. De betekenis van de verwensing kan omschreven worden
met 'lazer op'.
zeepokkenlazarus
Een van de betekenissen van zeepok is 'een van de tot de kreeften behorende schaaldiertjes die op stenen, palen, schelpen enz. in zee als pokken zijn vastgehecht'. Sanders
en Tempelaars (1998) wijzen op de gelijkenis van de zeepok met de etterbuilen van de
ziekte pokken en op het even massaal voorkomen ervan. En zij vervolgen: "Ook de
naam Lazarus past daar perfect bij. Dat is immers in het Nieuwe Testament de naam
van de met zweren overdekte bedelaar uit de gelijkenis van Lucas 16." Volgens Endt
en Frerichs (1974:161) is de verwensing krijg het zeepokkenlazarus! een verwensing die
vroeger gebruikt werd door zeelui en Indiëvaarders. Ze drukt verontwaardiging,
ongeloof, woede enz. uit en betekent 'donder op'. In feite is het een versterking van
krijg het lazarus! Zie verder aldaar.
zegenen —» god (zal me) zegenen.
zeggen
In Vlaanderen komt volgens Mullebrouck (1984) voor loop zeg het aan de paster van
Lapscheure! Lapscheure is een dorp in de gemeente Damme in West-Vlaanderen.
Omdat iemand zich ergerniswekkend gedraagt, verwenst men hem naar elders. De
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betekenis komt overeen met 'rot op'. Bij navraag in 1999 bleek dat nog 11 van de 111
Vlaamse zegslieden deze verwensing kenden. —> lopen.
zeik
In Leiden noteerde ik op 10 oktober 1999 de verwensing krijg de zeik!, die ergernis,
teleurstelling en verachting uitdrukt. —>• vallen.
zeikzenuw —» zenuw.
zekerheid
De Middeleeuwse eedformule bij mijnre/zijnre zekerheid 'op mijn/zijn erewoord' kon
tot een vervloeking worden als men de waarheid niet sprak.
zeldrement -> seldrement.
zellement —> sel(l)ement.
zelleweeken —> selleweken.
zemel
In de hedendaagse verwensing krijg de zemelen! mogen wij wellicht uitgaan van zemel
als een vervorming van zenuw. De betekenis zou dan oorspronkelijk geweest zijn 'krijg
het op je zenuwen, krijg het te kwaad'. De verwensing wordt geuit in situaties van
woede, boosheid enz.
zenuw
In het hedendaags Nederlands komt regelmatig de verwensing krijg de zenuwen! voor.
Hier klinkt woede en andere irritatie door. De betekenis is zoiets als 'ik erger me kapot
aan je, rot op'. Sanders en Tempelaars (1998) hoorden in Den Haag krijg de schijtzenuwen! en krijg de zeikzenuwen! —» koorts.
zenuwkoorts
De verwensing krijg de zenuwkoorts! drukt haat en minachting uit. Het eerste element
zenww-versterkt de verwensing krijg de koorts! —» koorts.
zetten —> dak.
zeven —> sacrament.
zieken
Sedert de 17de eeuw komt de verbinding (bij) mijn zieken voor. Het jongste citaat dat
het wnt geeft, dateert van 1873. De Jager [1858] verklaart de versterkende verbinding
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als verbastering van bij mijn zieterna 'lichaamsdeel dat men uit wellevendheid niet
noemde, maar, zich half omdraaiend, aanwees'. Op formele en semantische gronden
lijkt, volgens het WNT, een verklaring uit de versterkende, bevestigende verbinding bij
mijn zielken 'bij mijn zieltje' aannemelijker. —» ziel.
ziekte
In de 16de en 17de eeuw kwam de verwensing krijg de razende ziekte! voor. De letterlijke
betekenis van die ziekte was 'krankzinnigheid'. Met de verwensing drukte men woede,
minachting en verontwaardiging uit. Wellicht was de betekenis zoveel als 'barst, rot
op'. Andere verwensingen, die wij in De Hunnen [1983] van lan Cremer en in Polletje
Piekhaar [1935] van Willem van lependaal hebben aangetroffen zijn: krijg de Franse
ziekte! 'de syfilis'. De verwensingen de ziekte voor je!; krijg de ziekte achter je lever! en
gewoon krijg de ziekte! zijn in het hedendaags Nederlands synoniemen voor krijg de
kanker! Zij alle betekenen over het algemeen niet meer dan 'barst, rot op' en drukken
minachting en een ernstige graad van woede uit.
ziel
Dit woord wordt vaak genoemd in verband met het getuigen, zweren, de eedaflegging,
waarbij men met zijn ziel instaat voor de waarheid. Als een blasfemische stoorzender
bij uitstek werd de uitroep bij mijn ziel! beschouwd. Deze vloek is reeds zeer oud. Uit
de 13de eeuw dateert semmi mine siele 'zo helpe mij mijn ziel'. In de 17de eeuw valt bij
vaak weg, en in plaats van mijn vindt men vaak me of men. Andere varianten zijn (by)
mynder, mijnder of meijnder zielen of sielen, f zielen, 't zielen, op mijn ziel en by ziel.
Bij mijn ziel wordt gebruikt ter bekrachtiging van het gezegde of om verwondering,
boosheid uit te drukken: vaak weer te geven met 'echt waar, waarachtig, verdomd,
verdraaid'. Ook op mijn ziel (Gods) is geattesteerd van 1612 tot 1785. In de 17de eeuw
komen de volgende verbasteringen voor: by myn of men sier en by myn siecken.
Sommigen brengen deze laatste verbastering in verband met de eed bij men sieterna
'bij mijn achterste'. In de 17de eeuw ontmoeten wij voorts op me siel Godts. In de 18de
eeuw vond ik zweren op zijne ziel en zaligheid. In het West-Vlaams komt voor draai
uw ziele af. 'hoepel op'. En H. Conscience zweert in 1845 by de ziel myns vaders! In
mijn enquêtemateriaal vond ik niets dat leek op mijn ziel(e) Gods of op mijn zieltje
God, een krachtterm die volgens De Baere halverwege deze eeuw nog in zwang was.
Felix Timmermans gebruikt de uitdrukking op mijn zielzaligheid zweren. In zeventiende-eeuwse teksten komt ook nog voor by myn doodtziel of op men dootziel.
Sommigen verklaren deze verbinding als 'bij de dood van mijn ziel', anderen als een
contaminatie van bij mijn dood en bij mijn ziel. Algemeen aanvaard is dat de uitroep
by mijn (men) zool, by me sole of by myn (me) solen (zolen, zooien), die in de 17de eeuw
zeer verspreid was, een verbastering is van bij mijn ziel. De uitroep wordt ook als een
vervorming gezien van het Engelse by my soul. De Baere brengt bij mijn zool liever in
verband met voetzool (1940:153-155). De eed bi mines vaders siele werd in de Middeleeuwen reeds als een zogenaamde 'sotte eede' beschouwd. Een 'sotte eed' is een eed
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die men zweert bij de schepselen, bij het licht dat schijnt, bij het vuur dat brandt, bij
de tanden van zichzelf of bij de ziel van mijn vader (vgl. De Baer 1940:21). —» zieterna.
zielezaligheid —» ziel.
zier
In de 17de eeuw, en uitsluitend in die eeuw, komt de verbinding bij mijn zier voor.
Over de identiteit van het woord bestaat geen eenstemmigheid, zegt het wnt. Weinig
waarschijnlijk is de verklaring als verbastering van bij mijn ziel. Soms verklaart men
de verbinding vanuit het Middelnederlands siere 'puist, bobbel, aars'. Anderen verklaren haar uit zeer 'bij mijn verdriet, smart, zeer'. —>• zieken, zieter(d), zieterna.
zieter(d)
Alleen aangetroffen in de bastaardvloek bij mijn zieter. Variant is zieterd. Oudste citaat
1666, jongste 1746. —>• zieterna.
zieterna
De letterlijke betekenis van dit woord is volgens het wnt 'lichaamsdeel dat men om
wille van de welvoeglijkheid niet direct wilde noemen; achterwerk'. Waarschijnlijk is
het een koppeling van de gebiedende wijs van zien en de voorzetselbepaling erna(ar).
De afwijkende spellingbeelden siterna en citterna wijzen er wellicht op dat het woord
toen in het geheel niet meer begrepen werd. Een andere verklaring is dat het bewuste
vermommingen zijn van het woord, parallel met het gebruik als verhullende omschrijving voor onwelvoeglijk geachte termen. Het woord komt vooral in de 17de eeuw
voor. Het jongste citaat dateert van 1782. Frequent is vooral de bastaardvloek bij mijn
zieterna. Ook op mijn zieterna komt voor.
zigzag —» heen-en-weer.
zij1
Het persoonlijk voornaamwoord van de derde persoon meervoud van alle geslachten
wordt volgens het WNT, deel xxvm, kolom 369-370, dikwijls gebruikt in vooral gewestelijke uitdrukkingen wannneer men bepaalde zaken, persoonsattributen of lichaamsdelen niet wil noemen of behoeft te benoemen. Zo is ze in toepassing op de
testikels je kunt ze me kussen! Vgl. voor dezelfde letterlijke betekenis Mullebrouck
(1984): ge weet ze hangen, ge moogt ze kussen! De betekenis van deze verwensingen is
afgezwakt tot 'bekijk het maar, ik stel niet langer prijs op je gezelschap, donder maar
op'. De emotionele betekenis wijst vooral op minachting, verachting enz.
zij2
In de 17de eeuw en dan nog alleen bij Bredero zwoer men by men sy 'bij mijn zijde,
bij de zijdewond van Christus'. Zweren op delen van het lichaam is niet blasfemisch,
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maar zet wel kracht bij aan iemands uitspraken. De formule werd tot uitroep. —»
lanke.
zijden —» weg, weggaan.
zilverüng
Men kon in de 16de en 17de eeuw ook zweren bij de zilverlingen. Men nam de
zilverlingen waarvoor Judas Iskariot Jezus verried tot getuige dat men de waarheid
sprak. Blasfemischer kon welhaast niet.
zingen
Mullebrouck (1984) kent voor Vlaanderen de verwensing ga elders zingen! Het ironische karakter van deze verwensing zit hem in zingen, dat eigenlijk staat voor 'zaniken,
zeiken'. De emotionele betekenis duidt op afkeer en kan weergegeven worden met
'rot op'.
zinking
De verwensing krijg een zinking! betekent letterlijk 'krijg een verkoudheid, zwelling'.
Zij drukt woede, minachting en verontwaardiging uit en wil emotioneel zoiets zeggen
als 'barst, rot op'.
zinnen
In de historische eedformule bij Gods zinnen worden God en zijn zintuigen tot getuigen
aangeroepen dat men de waarheid spreekt. Het ijdel gebruik van die eedformule
maakt haar tot vloek, die, om anderen niet te kwetsen, verbasterd en dus afgezwakt
kon worden. In de Middeleeuwen noteerde ik op mijn vijf zinnen. De formule gants
sacker sinnen is overgeleverd in Bredero's Klucht van de koe [1612]. De betekenis is
duidelijk 'bij Gods heilige zinnen of zintuigen'. De lijdensvloeken zijn hoofdzakelijk
zeventiende-eeuws (De Baere 1940:103).
zitten
Een correspondent uit Gelderland kent in 1974 de verwensing ga maar op de blauwe
steen zitten! met de betekenis 'vlieg op, verveel me niet'. Hij tekent daarbij aan: "Op
de Grote Markt in Nijmegen ligt een blauwe steen." Een blauwe steen werd vroeger
gebruikt om ter dood veroordeelden op terecht te stellen. In Leiden in de Breestraat
vindt men ook nog zo'n blauwe steen.
zjeemenis
Verdere verbastering vanjemy enjemeni. —> jeminie.
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zoekmie
Mijn grootmoeder, afkomstig uit en haar hele leven wonend in het Noord-Brabantse
Halsteren, waar zij samen met mijn grootvader een tuinderij dreef, gebruikte als zij
teleurgesteld was over de veilingprijzen van de aardbeien de verwensing loop naar de
zoekmie! De etymologie van zoekmie ken ik niet, maar ik veronderstel dat de betekenis
zoveel is als 'ze kunnen me wat, loop naar de duivel'. Misschien moeten wij in zoekmie
zoek mij veronderstellen. Een tot zelfstandig naamwoord of beter nog tot toponiem
geworden zoek mij verwijst naar een niet bestaande plaats. Iemand daarheen wensen,
geeft ook aan dat men betrokkene liever ver en lang buiten zijn gezichtsveld houdt.
Met mie 'homoseksueel' en met Mie 'Maria' lijkt mij deze verwensing geen relaties te
hebben.
zon —> maan.
zonde
In krachttermen en uitroepen e.d. komt volgens het wnt bij mijn zonden voor. Alleen
voor de 17de eeuw wordt een citaat gegeven, dat afkomstig is uit Bredero.
zool
De verbinding bij mijn zolen is een verbastering van de Engelse vloek by my soul 'bij
mijn ziel'. De Cock (1908: nr. 133) vraagt zich af of wij bij bij mijn zolen! moeten denken
aan de vroegere gewoonte een aangegane verbintenis te bezegelen door het uittrekken
en overhandigen van een van de schoenen. Hij verwijst naar het bijbelboek Rut iv:
7-8 en zegt dat dit gebruik gelijk was aan het doen van een eed. Wat wij hier zien
gebeuren, is dat een oorspronkelijke vrome wens als vloek en uitroep van verontwaardiging gebruikt wordt. —> ziel.
zucht —» blauwzucht.
zuigen
In Koudekerk aan den Rijn en Hillegom kent men de verwensing je kunt een puntje
aan mijn pik zuigen! De emotionele betekenis drukt afkeer, minachting enz. uit en
kan het best weergegeven worden met 'ik walg van je, ik veracht je'.
zuilen
De verwensing ga wat zuilen!, die tot Limburg beperkt is, betekent 'ik ben woedend,
veracht je, hoepel nu maar op'.
zuur
In het hedendaags Nederlands komt de werkwoordelijke verbinding voor het zuur
aan iemand hebben 'een hekel aan iemand hebben'. Zuur betekent o.a. 'zure oprisping
in slokdarm en keel'. De letterlijke betekenis vinden wij terug in de verwensing krijg
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het zuur! In Den Haag komen de varianten krijg het moddervet zuur! en krijg het
uitgezworen zuur! voor. Beide fungeren als versterkers. Samenstellingen waarin zuur
versterkt wordt, zijn krijg het apezuur!; krijg het klapzuur! en krijg het lazerstralenzuur!
Natuurlijk drukt de verwensing ergernis en andere frustratie uit. —» ouwewijvenreetzweetzuur.
zwaan
Mullebrouck (1984) kent voor Vlaanderen de verwensing loop naar de zwaantjes! Ik
veronderstel dat wij bij zwaantjes uit moeten gaan van een betekenis 'motoragent,
gemotoriseerde rijkswacht die, gewoonlijk met een collega, het wegverkeer controleert'. Die zwaantjes zijn vaak gevreesd en gehaat. In de emotionele betekenis van de
verwensing vinden wij die haat en minachting terug. Zij kan weergegeven worden met
'rot op, ik hoefje niet meer te zien'.
zwarte steertgezel
Pseudoniem voor duivel. Door hem met een andere naam aan te duiden vermijdt
men het noemen van zijn naam, waardoor hij niet daadwerkelijk aan- of opgeroepen
wordt. Daarbij komt dat het geven van spotnamen tevens een vorm van beheersing
impliceert; door de duivel op deze wijze te ridiculiseren kon men ongestraft zijn
duivelsangst bezweren (Rooijakkers 1994: 383).
zweep
De zestiende- en zeventiende-eeuwse bastaardvloek bij gans zweep kan betekenen 'bij
de gesel van God'. Er is evenwel een andere verklaring denkbaar. Mogelijk is zweep
een verbastering van zweet. —» zweet.
zweer
De poëtische verwensing krijg een zweer aan je jongeheer! heeft weinig meer te maken
met de schertsende naam voor penis, maar betekent 'ik ben vreselijk boos op je, ik
minacht je, rot op'. Een zegsman uit de Hoekse Waard gaf deze vloek op samen met
krijg een projectiel door je te kleine piel! In West-Vlaanderen, Zeeland, de kop van
Noord-Holland en het Overijsselse Hengelo komt voor krijg een zweer aan je hart!
Waarschijnlijk wordt daar letterlijk mee bedoeld 'krijg pijn aan je hart'. In het
West-Vlaams betekent zweer wel vaker 'pijn', zoals in lendenzweer, hoofdzweer en
tandzweer. De emotionele betekenis is 'ik walg van je, maak datje wegkomt'. Sanders
en Tempelaars (1998) kennen meer varianten: krijg een zweer op je jongeheer!; krijg een
zweer op de punt van je jongeheer! en krijg een eeltzweer op je jongeheer! —>• hart.
zweet
In de historische eedformule hij Gods zweef worden God en zijn angstzweettot getuigen
aangeroepen dat men de waarheid spreekt. Het ijdel gebruik van die formule maakt
haar tot lijdensvloek, die, om anderen niet te kwetsen, verbasterd en dus afgezwakt

675

ZWEETKUT J ZWIMZWAM

kon worden. De oorspronkelijke betekenis luidde 'bij het angstzweet van Jezus in
Getsemane of aan het kruis'. Ook de verkorte vorm vinden wij, evenals de verbasterde:
bij den sweeten, bij gans sweet, bij gans sweten. De Baere (1940: 119) brengt bij gans
zweep en bij gans sweepen ook met Gods zweet in verband. Anderen zien een verband
met de zweep die bij de geseling werd gebruikt. —» God, rook, zweep.
zw eetkut
Krijg een schurftige zweetkut! vonden wij als verwensing alleen in Den Haag. Vgl. Bral
e.a. (1998). Kijken wij naar de letterlijke betekenis, dan voorspellen zweet en schurft
weinig goeds voor het slachtoffer van de verwensing. De emotionele betekenis ervan
wijst op woede, verontwaardiging, minachting, enz. De betekenis die zij nu vooral
heeft is 'rot op'. —>• kut.
zwieren —> hangen.
zwimzwam
In de Amersfoortse Courant van 7 januari 1981 staat een artikel 'Het jeugdsentiment
en de jacht op oude kinderboeken'. In dat artikel komt de klanknabootsende verwensing krijg het zwimzwam! voor. Zwimzwam staat hoogstwaarschijnlijk voor iets onheilspellends en drukt ongeveer hetzelfde uit als krijg het heen-en-weer!
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VII
Besluit

Niemand, gelovig of ongelovig, zal ontkennen dat de vloek een intensiverende
werking heeft en onze taal versterkt. Dit boek wilde zich beperken tot een aantal
aspecten van de vloek. Daarbij werd de vloek gedefinieerd als (a) godslastering,
profane krachtterm om zichzelf emotioneel te ontladen en (b) vervloeking, verwensing. Scheldwoorden die beogen een ander te kwetsen maken geen deel uit van dit
onderzoek.
De oorsprong van de vloek is van drieërlei aard: (1) hij is ten gevolge van afslijting en
oneigenlijk gebruik ontstaan uit oorspronkelijke eedformules; (2) hij is ontstaan
omdat men zich emotioneel wilde ontladen, zijn gemoed wilde luchten of gewoon
wilde bluffen en (3) hij is ontstaan omdat men de religieuze (blasfemie en heresie) en
maatschappelijke codes bewust wilde doorbreken en zijn omgeving wilde uitdagen,
choqueren en intimideren. Er zou wellicht nog een vierde oorsprong kunnen zijn. De
vloek kan immers ook ontstaan uit een negatief gebed, gericht tegen God die menselijke drama's en andere ellende toelaat. Ik reken dat negatieve gebed echter tot
oorsprong (3), omdat het element 'uitdaging' daaraan niet vreemd is.
Het hoofdaccent in mijn werk ligt op het taalgebruik en niet op een analyse van de
vloek als onderdeel van het taalsysteem.
De geschiedenis van de vloek en het vloeken is met grote terughoudendheid geschreven, maar probeert wel zonder ellenlange uitweidingen per periode de belangrijkste
veranderingen in de publieke moraal met betrekking tot dat vloeken te schetsen. Het
werk van Geoffrey Hughes was hierbij een lichtend voorbeeld.
Dankzij twee nieuwe enquêtes werd een eerste poging ondernomen om de syntactische valentie van vloeken te beschrijven. Zij blijken niet op elke plaats in de zin te
kunnen voorkomen en slechts soms als focuspartikel dienst te kunnen doen.
In hetzelfde hoofdstuk in bleek dat de vloekvoorraad van de individuele moedertaalspreker zeer beperkt is en dat wat eenmaal aangeleerd is niet meer uit diens lexicon
verdwijnt. Een uitkomst die hier evenmin onvermeld mag blijven is, dat woordenboeken tekortschieten in het beschrijven van vloeken en verwensingen en een neiging
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hebben om alles wat vloeken en verwensingen betreft op een kleurloze semantische
hoop te gooien.
Het hoofdstuk dat vloeken en verwensingen als hedendaags maatschappelijk verschijnsel tot object heeft, bevat zeer veel nieuws. In de voorafgaande hoofdstukken
kwam ik, staande op de schouders van vele voorgangers, tot nuanceringen en expliciteringen. In hoofdstuk IV zijn kolossale hoeveelheden nieuwe data gebruikt. Veel
cijfers staan erin, veel berekeningen ook, maar veel cijfers ook niet. Het is telkens mijn
keuze geweest om slechts een deel van de resultaten te presenteren, zoals het ook mijn
keuze was om de variabelen 'opleiding' en 'sociale klasse' niet af te vragen, en om bij
de variabele 'gelovig' niet te laten onderscheiden in kerkelijke gezindte. De proefenquête had immers geleerd dat alleen als mensen zo weinig mogelijk van zichzelf
hoeven prijs te geven, de kans op beantwoording van alle vragen het grootst is.
De feiten toonden aan, dat het vloeklexicon verandert als de maatschappij verandert.
Na de Tweede Wereldoorlog zien wij een omslag van religieuze vloeken naar obscene
c.q. scatologische en seksuele. Dit blijkt overigens een verschijnsel waarin de Nederlandse taalgemeenschap niet alleen staat. In 1991 publiceerde de British Broadcasting
Standards Council het rapport A Matter ofManners: The Limits ofBroadcasting Limits.
Uit dat rapport bleek o.a. dat de traditionele religieuze vloeken als blast, damn, hell
en God allesbehalve als ernstige en beledigende vloeken werden beschouwd, en dat
de seksuele het meest resoneren (vgl. Hughes 2000: 395-396). Bij het meten van de
frequenties waarin de vloeken gebruikt worden, zien wij dat er zich veranderingen
voltrekken in de generaties, bij mannen en vrouwen en in de categorie gelovig versus
niet-gelovig. De hoogste scores bereikten godverdomme, kut en godver. Bij die scores
dient men wel te bedenken dat de groep die het vaakst vloekt voor de onderzoeker
niet of nauwelijks bereikbaar is. De taboewaarde van de vloeken heb ik gemeten,
hetgeen leidde tot meer zekerheid over het beledigend karakter van de afzonderlijke
vloeken. Naar het oordeel van onze zegslieden zijn shit, godverdomme en verdomme
de vloeken die op bizarre en uitbundige wijze een ijzige sensatie voelbaar maken en
een laatste restje mystiek aan flarden scheuren. In spontane situaties blijken dat shit,
godverdomme engodverte zijn. Wij kennen nu cijfers voor de generaties, voor mannen
en vrouwen en voor gelovig vs niet-gelovig. Die taboewaarde van vloeken is tevens
gemeten binnen een gemengde populatie van neutrale woorden en vloeken. Het
resultaat van die meting was: 1. kut, 2. godverdomme en 3./i/c/c. Binnen een populatie
van vloeken en allerlei andere taboes bleken kut, godverdomme, jezus en godver de
hoogste taboewaarde te hebben. Opmerkelijk was hier tevens dat ik kon vaststellen
dat de taboewaarde van schelden en vloeken vergelijkbaar is met die van euthanasie
en abortus, maar bijvoorbeeld ver achterblijft bij die van kindermishandeling en
racisme.
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Dankzij onze recentste enquêtes (vragenlijst 14 en 15) weten wij nu ook dat mannen
meer vloeken dan vrouwen, maar anderzijds ook dat vloeken niet stoer en mannelijk
is. Ik meen ook te mogen concluderen dat vrouwen en ouderen vloeken als beledigender ervaren dan mannen en jongeren.
Ook de vraag welke vloeken in welke situaties gebruikt worden, heb ik beantwoord.
Tevens laat het antwoord op die vraag zien dat er emotionele gradaties bij vloeken
zijn aan te geven. Zo gebruikt men in een situatie waarin men zich met een hamer op
zijn duim slaat bij voorkeur godverdomme, shit en verdomme. Als iemand gedupeerd
wordt door het gedrag van een ander kiest hij zonder dralen klootzak, krijg de klere,
val dood enz. Scheldwoorden en verwensingen dus.
De zegslieden die ik raadpleegde, waren zeer bevooroordeeld in hun antwoorden op
de vraag waar het meest gevloekt wordt en door wie. Dat neemt echter niet weg dat
wij nu voor het eerst te falsificeren uitkomsten hebben. In Nederland en in Vlaanderen
vloekt men het vaakst op het voetbalveld, en degenen die het vaakst vloeken zijn de
voetballer en de hoer.
Wat ik deed met de frequentie, taboe- en gebruikswaarde van de vloeken, deed ik ook
voor de verwensingen. Zonder de illusie te hebben dat mijn conclusies dienaangaande
op volledigheid mogen bogen, geeft ook de inventaris die ik van onze zegslieden kreeg
aangereikt meer inzicht in verwensingen dan ooit tevoren. De frequentste verwensingen blijken donder op, verrek en barst te zijn. De verwensingen met de grootste
taboewaarde zijn krijg de kanker, krijg de aids en je kan voor mij aan het gas.
Omdat sedert de eerste druk van dit boek veel aanvullend materiaal van vooral de
generatie van 0-25 jaar binnenkwam, konden wij vaststellen dat er sprake is van een
toenemende vergroving in het vloeken- en verwensingenlexicon. Na de godsdienst
en de scatologie lijkt nu het secreet van plantaardige micro-organismen voor de
overtreffende trap van vloeken te zorgen. Nog concreter geformuleerd: het zijn snot,
zweren, etter, gezwellen, schimmelsoorten, puisten, schurft, slijm, pus, rochels en
vergelijkbare lichaamsproducten, die het martiale lied zingen over de verdere afkalving van het hedendaagse taboe.
Ook de geografische verspreiding van een aantal varianten heb ik in kaart gebracht,
zodat onze intuïties over wat beperkt blijft tot het zuiden van het taalgebied een
solider, maar nog steeds primitieve basis krijgen. Daarnaast bleek, dat Vlamingen in
tegenstelling tot Nederlanders niet vloeken om te kwetsen, intimideren enz., maar
om hun communicatie te intensiveren. Een andere uitkomst was, dat Vlamingen waar
het vloeken betreft ook gezagsgetrouwer zijn dan Nederlanders. Dat althans meen ik
op te mogen maken uit het feit dat iemand met een lagere maatschappelijke positie
niet vloekt tegen een meerdere. Ook respecteren zij een aanvaarde maatschappelijke
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norm door in gezelschap minder te vloeken dan Nederlanders. Andere Vlaamse
afwijkingen zijn het gebruik van veel stapelvloeken, de afwezigheid van een Bond
tegen het vloeken en de aanwezigheid van veel verwensingen met fecaliën.
Aangaande het lexicon merk ik met nadruk op, dat wij vooral een goed beeld krijgen
van het gebruik van vloeken en verwensingen in het hedendaags Nederlands. Onze
kennis over eedformules, vloeken, uitroepen en interjecties in het verleden is gebaseerd op de grote naslagwerken van onze taal en nauwelijks of niet op een systematische excerptie van niet-literaire bronnen.
Telkens terugkerende motieven in het hele taalgebied zijn o.a. de duivel, namen van
dieren, benamingen voor het achterwerk, namen van munten, eigennamen, plantnamen, namen van dagen, en naast bestaande ziektes ook allerlei fictieve. En natuurlijk
getallen. Niet alleen twee, drie, vier, vijf, zeven of vijftien, maar ook honderd, duizend,
mille en mieijaar. Daarbij duiden de grote getallen op de totaliteit van de woede enz.,
terwijl de lagere getallen gradueel uitdrukken in welke mate een emotie aan de
oppervlakte komt.
In aansluiting bij de actuele discussie over de veranderlijkheid van de moraal ten slotte
nog dit. De maatschappij verandert en de vloeken veranderen. Het heeft er veel van
weg dat de religieuze vloek het aflegt tegen de obscene en vulgaire. Ik ga niet op de
stoel van de illusionist of astroloog zitten, als ik zeg dat dit ligt aan de wisselende
stemmingen waaraan de beleving van het christendom onderhevig is.
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In deze alfabetische index zijn alleen die Nederlandse vloeken en verwensingen opgenomen die in de hoofdstukken i t/m v en in hoofdstuk vu zijn besproken. Uitheemse
vloeken die geen deel uit maken van de Nederlandse woordenschat is de toegang
ontzegd. De woorden uit het alfabetische lexicon van hoofdstuk vi maken dus geen
deel uit van dit register. Wil men per vloek of verwensing gedetailleerder geïnformeerd
worden, dan zal men zijn weg in dat hoofdstuk moeten zoeken.
aan het gas ermee 171
ach ga weg 171
ach gut 123,129,145,147,159
ach lieveheerke help me hier uit 158
ach vent val kapot 171
acht daegen leech gaens 50
adonai 190
ah jezus 78
aids 187
ajakkert 78
ajakkes 54, 78
ajasses 78
akkerelemalementen 49
akkermast 49
alle donders 82
allejezus 73,156
allemachtig 73,156,169,179
allemensen (nog aan toe) 87,156
aise helpe mi sente Amant 35
also helpe mi God 35
also helpe mi God van paradise 35
amaai 29
antichrist 48
Apollijn 35
arse 189

bak ze 82
barst 71, 79, 82,154, 657
bef 82
bekijk het even 179
bekrenkt 82
ben je beduveld 169,179
ben je belatafeld 179
ben je belazerd 179
ben je besodemieterd 179
ben je morgen lekker dood 217
ben je morgen lekker heet 217
ben je morgen lekker zuur 216
ben je morgen weer gezond 217
ben je nou helemaal van de pot gerukt
179
ben je nou helemaal van god los 169,
179
ben je nou helemaal van god verlaten
21,179
ben je nou helemaal 157
ben je nu helemaal 169,179
bezucht 82
bi den Here van den trone 35
bi god die sit in hemelrike 42, 60
bi Gode die hem crucen liet 35
bi Gode ende Vrouwe 35
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bi haren weghe die si sancte Jacobs daden in galissien 42
bi mijn geloof 42, 60
bi onsen heren 42
bi onsen heren die vele mach 35
bi sente Jacob van Compostelle 35
bi sinen goden 42
bi zinen eede 42
biden here die was ghecroent met eenre
croene van doerijn 35
bij de darmen en de pens van God 190
bij bachus buik 82
bij de ziel van mijn vader 40
bij den daermen ons liefs Heeren 40
bij gans bokke bloed 49
bij god 82,123,141,159,179
bij g o m m e n 51
bij gort 78
bij het lichaam van Christus 42, 60
bij het licht dat schijnt 40
bij het vuur dat brandt 40
bij lo 82
bij mijn hals 82
bij Sant-Vitus 71
bij Sint-Amandus 71
blaas h e m op 82
bleu 77
bliksem 73
bliksems 147
bliksems nog aan toe 87
blikskaters 23
bloedverpleurde teringlijer 12
bloemenherten 49
boze 75,189
breek je middenvoetsbeentje 72,171
bullshit 58, JJ, 116,123,142,159, 204
by den billen, leveren ende andere onnomelicke leden van Gode in Hemelryke 40
by den vellen ende leveren ons liefs
Heeren 40
by ons Heerens billen 40

by ons Heerens kinnebackene 40
by ons Heerens machte ende crachte 40
by ons Heerens vijf wonden 40
chips j6, JJ, 135
chot 82
christeneziele 123,141,156,159
christeneziele nog aan toe 87
christus 73, 82,123,142,143,145,159,188
christuskloten wat een toestand 197
christuszielekrompote 197
chut 82
corbleu 188
credo 49
daar vaag ik mijn gat aan 29
d a m n 128,189, 213, 678
d a m n it 189
damned 77
dat h e m de hagel sla 83
dat hij de krampen krijgt 83
dat is tegen zijn klos 29
dat u den bietebou naer 't kot der hellen vuert 83
dat ze verbranden 171
dattie het bekijkt 171
de blaren 83
de bout hachelen 68
de dju 126
de donder hale mij 21, 83
de duivel hale mij 21,189
de Keizersgracht in de Kerkstraat uit
171
dedieu 199
dedju 126,199
dedju dedju toch 199
deerste 50
deju 76, JJ, 88,199, 213
deke 75
dekke 75, 76
derde maat 75,189
deuce 189
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dzjow 199
dzju 199

-deure 75
diantre 77
die duuel haelt u, God geue u Sint Jans
euel 50
dieu 75, 77
dieu dee 75
-dikke 75
dikkeme 76
-dikkie 75
d i m m e 76
-dimme 75
-dimmie 75
djanter 77
djie 199
dju 126,199
d o m m e 64, 76, 88
- d o m m e 75
donder 73

eet kraakporselein, dan schijt ge scherven 73,190, 216
elekaart 51
eleweken 49
ellemallementen 51
elleweken 51
en een touwtje o m je nek 217
ets 75
euel 72
evel 72
flikker op 22, 82,183
foert 215
fokkedikkie 89
forts 77
fuck 25, 58, 71, 77, 82, 94, 95,123,126,
127,129,131,132,138,141,142,143,144,
145,146, 59,189,191, 203, 205, 207,
213, 678
fuck off 173
fuck you 116

donder en bliksem 82
donder in je graf 73,171
donder op 82,152,154, 679
donderju 199
donders 23
-dore 75
dorie 76
-dorie 75
droelie 75,189
droes 75,189
droeskop 75,189
d r o m m e l 75,189
drommelskop 75,189
drumpel 75,189
duiker 75,189
duin 75,189
duivekater 75,189
duivel 73, 75,188,189
duivels 23,189
duiventer 75,189
duizend 75,189

ga
ga
ga
ga
ga
ga

bonen knopen 216
een ei koken 216
effe op je vinger zitten 151
fietsen 88
gauw een crèmeke kopen 216
in Deurningen wonen 22
gajje kontharen föhnen 88
gajje moeder beffen 88
gajje moeder neuken 213
gajje moeder pesten 79
gajje vader pijpen 88
ga je vader rukken 73
ga kakken 190, 216
ga naar het Haagse Bos, dan kun je lelijkerds zoeken 171
ga nou gauw poepen 89
ga op het dak zitten 22, 79, 83, 88

duizend b o m m e n en granaten 76
-dulle(me) 75
duvel op 82
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ga op je vinger zitten 73
ga pinguïns plukken 216
ga terug in de kut van je moeder 22
ga thuis de geraniums vol kakken 216
gad 75,190
gad zal me troosten 76
gâd-nondedomme 78
gadsie 76
gadver 73
gadver de kankerpus 187
gadver de reetspleetharen nog aan toe
187
gadver de reutellong met slijmstukken
187
gadver de scrotumpuist met schimmelsmeer en schurftgeur nog aan toe 18;
gans 54
gans bokkebloed 82
gans sacker venten 54
gash 189
gat 59
gatsie 59
gatver 59
gatverdarrie 59
gatverdegatver 59
ge moet de krampen in uw kloten krijgen 12
ge zijt een goeie kloot maar ge moest
onder een ezel hangen 81
gedekke 76
gedimme 76
gedokke 76
gedome 59
gedorie 59
gee 75,189
geef godverdomme ons vrede 85
geef ons godverdomme vrede 85

gettekes 76
getverdegetver 59
getverderrie 88,123,129,141,147,159
getvernolle 89
gij gods baard 82
git 75
gloeiende godverdomme 79
gloeiende gort met stroop 76
gloeiende spijker 76
god 23, 51, 53, 55, 67, 73, 75, 82, 87,107,
142,152,189, 219, 678
god alle joden 51, 82
god alle mensen 82
god allemachtig nog aan toe 169
god almachtig 54, 82
god als je bestaat sta mij bij 157
god bescherme ons 83
god betert 23, 82
god bewaar me 157
god beware 23
god beware me 73, 82
god in de hemel 51, 54, 82
god in Den Haag 54, 82
god mieljerde dju 200
god miljaar (de) 200
god mille dju 199
god moge mij straffen 21
god nog aan toe 87,151
god sakker 201
god sta me bij 21, 82
god suerd bi sire groter namen 38
god verdoeme 99
god verdoeme mij 23, 64, 67, 221
god verdoeme u 23
god verdomme 99
god verdore u 83
god vergeef me 179,221
god zal me bewaren 71,156,157,179
god zal me een schaap geven 83
god zal me kraken 21
god zal me kreukelen 21
god zal me stompen 82

geeveedee 75

genadige hemel 82
get 54, 59, 75
getsie 59, 76
getsiederrie 59,152
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god zal me zegenen 82
god zal mij bewaren 21
god zal mij lazeren als.. 34
god zal mij liefhebben 21, 73
godallejoden 23
godallemachtig 17,151
godbewareme 17
godbezeik ' m 197
goddikke 76
g o d d o m m e 76,123,133,141,150,159
goddorie 59
Godfried Bomans 76
Godfried van Bouillon 76, 90
godgloeiende godverdomme 78
godgodnondeju 199
godgodnondemiljarde 200
god-god-sakker-de-nondeju 78
godgodsakkernondeju 201
godgodverziekte 197
god-hier-en-daar 23, 82
godjandorie 75
godjeblieft 23
godkeleerte 197
godlievejezus 158
godmieljaarde 68
godmieljaarde vlammeste mieledju 215
god-mieljaar-de-ju 78
godmieljaardenondeju 215
godmieljaardenondju 200
godmiljaar 134
godnonde 76
god-nonde-god-sakker-nondeju 78
godnondeju 76
godnondekut 214
god-nonde-sakker-de-nondeju 78
godsakkerdenakendegodnondeju 12,
199, 201
godsakkernondeju 201
god-sakker-nondeju 78
godsallehere 82
godsamme 82,123,129,135,141,159
godsammelazere 197

godsie 76
godskes 76
godster 75
godstieft op 197
godver 64, 65, 75, 88, 89, 94, 97,101,
126,127,128,131,132,141,142,143,145,
154, 9, 203, 205, 213, 219, 678
godverdee 75
godverdefuck 214
godverdegodver 64,133
godverdegodverdenakendegodnondeju
189
godver-de-godver-de-shit 78
godverdekke 76
godverdekut 214
godverdekutklote 214
godverdemiljaarde dju toch 200
godverdemiljaardevlamstedju 200
gód-verdenonde 78
godver-de-nondeju-de-dju-de-dju 78
godverdenondeklote 214
godverdenondezeik 214, 215
godverdikke 75, 76
godverdikkelinge 76
godverdimme 76
godverdokke 75, 76
godverdomme 16,17, 21, 29, 63, 64, 65,
73> 75, 76, 7% 82, 84, 85, 86, 87, 88, 94,
97, 98, 9,101,102,116,126,128,131,
132,141,142,143,144,145,146,148,151,
152,154, 59, 203, 204, 205, 207, 209,
213, 221, 678, 679
godverdomme-jezus-gadver 78
godverdommelinge 76
godverdommemieljaardedju 215
godverdommenis 76
godverdommese 68
godverdommese nondeju 199
godverdommevlammestemieljaardedju
215
godverdorie 131,133,141,142,143,159,
205
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godvergeefme 82, 221
godvergeefmese 68
godvergloeiendegodverdomme 79
godvermieledju 200
godvermieljaar 200
godvermieljaardedju 215
godvermieljaardegodverdomme 215
godver-mieljaar-de-ju 78
godvermieljaardemieledju 215
godvermieljaardenondebrest 215
godvermieljaardenondedjol 215
godvermieljaardenondedju 200
godvernondeklote 215
godvernondemieljaardedju 215
godvernondemiljaar 200
godvernondemiljaardedju 200
godverste godverste vlammende

goöódsakkerdenondeju 78
Gooödver 78
gorrekies 76
gorretje 76
gort 75
gort wous 51
gortelingen 51
gos 75
gosh 189
gosjepietje 63
gossie 76
gossiedepossie 77
gossiemijne 63
gossiemikkie 77
gossiepietje 75
gosternokke 75
gottekes 76
goy 67
grietverdirkie 89

jaardedju 215
godver-verdomme 78
godvlammende 68, 79
godzaljeblakere 17
god-zal-me-kreukelen 83
god-zal-me-troffelen 83
god-zal-me-vernachelen 83
godzalmeverpuisten 17, 83
goede goden 59
goedverdoeme 78
goeie genade 58, 78,168,179
goeie god 51, 54
goeie grutten 78
goeie hemel 179
goh 59, 67, 75,116
gokkerdikke 75
gokkerdokke 77
gommenikke 75
gommies 76
gompie 76
gompiedompie 90
goodbye game over 158
goodness 128
gooi 54,75
gooiken 76

-grijs 75
grote genade 78,179
grote goden 78,169,179
grote goedheid 78,169,179
grote grutten 78
grote mozes 169,179
grutjes 76
gumpjemikke 77
gurke 51
gut 54> 75,116
guts wolven 51
gvd 94,100,123,126,143,146,159, 213
Harnas joden aan het gas 88
hang je op 83
hangen 83
harrechrastus 78, 82
harrejakkus 78
harrejassus 78
heer bewaar me 21, 82
heer hemelse vader help mij 158
heergodsakkerment 12, 201
heilige antonius help 157
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heilige maria kom van de schouw af 157
heilige titus brandsma help mij 158
Heintje Pik 23, 75,189
Heintjeman 75,189
hel 49,145
helaas pindakaas 90
heil 189,678
hemelse deugd 79
hemelse goedheid 90
hemelse heer 78
hemelse tering 197
hemeltje 169,179
hemeltjelief 82
here christus 78
here jezus 78
here mijn tijd 73, 82
hets 75
hij kan wat mij betreft door de bliksem
getroffen worden 171
hij mag van mij gerust het zwart schijt
krijgen 190, 216

hoe donder 83
hoepel op 82
holy 77, 89
honderd zakken gort voor de nonnen
12,76
huts 67, 75
igurke 51
ik ga u een linker kloot afdraaien 151
ik ga u met uw reet aan den tram plakken 151
ik gun hem de egel in zijn klapmuts 72
ik heb het zelf gezien 217
Ik hoop dat Alla's genade voor jou net
zo groot is als de schaamlippen van
je moeder 192
ik hoop dat je honderd jaar wordt en
liefst vandaag nog 80
ik hoop dat je moeder snel sterft aan de
kanker 213

ik kan kakken en pissen en u gemakkelijk missen 216
ik kan kakken en pissen en ui gemakkelijk missen 190
ik mag doodvallen als 79
ik schijt op het hart van God of de heilige hostie 189
ik schijt u een worst met een pin 190,
216
ik schijt u vierkant uit 190, 216
Ik wens hem de Eerste Kamer en een
lang leven 171
ik wens je/u een egel onder uw muts
22,79
ik wou dat hij op de Mokerhei zat 171
ik wou dat ik je achter het behang kon
plakken 171
ik wou dat je aan een touwtje hing 79
Ik wou dat je op de Kollenberg zat 171
-ikke 75
in 's-hemelsnaam en om godswil 53
in godsnaam 35, 53, 82
in hemelsnaam 82
injezusnaam 53
ja sus 51
jakkes 101
jammer (dan) 155
jan 54,75
jandekke 75
jandemme 75
jandomme 59, 75
jandoppie 59
jandorie 75
-jandorie 75
jandubbeltje 75
janstramme 75
janverdikke 75
janverdomme 75
jan verdubbel tie 77
janverkrikkeme 77
jasses 73
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je hebt n u genoeg met mijn kloten gespeeld 151
je kan naar de donder lopen 171
je kan van mij in bonken vallen 171
je kan voor mij aan het gas 679
je kunt de b o o m in 83
je kunt de klere krijgen 83
je kunt de pot op 83, 89
je kunt een kind door je neus krijgen 73
je kunt het lazarus krijgen 83
je kunt het m e doen 171
je kunt je beter laten naaien 73
je kunt me de bout hachelen 22, 68, 73,

jezus christus 24, 71, 73, 78,141, 207
jezus merante 158,197
jezus nog aan toe 156
jezus god zal me liefhebben 158
jezus maria jozef 157
jezus maria jozef help mij 157
jezuskriebel 77
jezusmina 123,141,159
jezusselullemetoek 197
jezussepapeverraaier 197
jij kan mij de kloten kussen 89
jij moet als lul onder een paard gaan
hangen 187
joetje 65
ju 54, 75, 88,199
-ju 75
-jume 75
Jupetijn 35
jus de p o m m e s 77

83
je kunt mijn gat kussen 83
je kunt mijn kutje kussen 73
je kunt mijn viool kussen 171
je kunt mijn zak opblazen 73
je kunt naar de donder lopen 83
je kunt voor mij aan het gas 22, 83
je kunt ze kussen 171
je m ' n fous 188
jee 51, 54, 82,116
jeechie-kreechie 78
jeeremiejee 77
jees 82
jeetje 116
jeetjekreetje 77, 78,151
jemers 82
jemie 82
jemig 123,129,145,147,159
jemigdekremig 78
jemigdepemig 78
jemigkremig 77
jeminie 82
jemy 51
jeny 51
jesus 189
lesus holy christ 189
jezumpiel 77
jezus 73, 82, 94, 98, 99,101,126,127,132,
145,147,156,159,189, 213, 678

kak 88, 94,189, 213, 216
kak in een handdoek 216
kanker 95,126,187, 213
kanker op 89,183,184
kanonnen 76
katter 75
-kee 75
Kees 75
keesverdoosje 75
-kei 75
kelerekrist nog an toe 197
-keu 75
-keutel 75
klerelijer 157
klote 25, 57, 58, 71, 89, 98,126,127,132,
138,141,143,144,145,146,154,159,
205, 213
-knetter 75
k o m maar hier en lik m e ballen 187
koop toch een kop bij de Luto 171
kop houden kut of ik schop je klaar 151
krijg- 174
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krijg aids van je vader 213
krijg allemaal lekker de kogel 213
krijg alles 83
krijg de aids 22, 58, 73, 679
krijg de appelflauwte 83
krijg de betontyfus 83
krijg de betontyfus achter je hartkleppen dan kan de dokter lang zoeken
65
krijg de bibber 83
krijg de blaren 83
krijg de broodkaartenziekte 171
krijg de cholera 73
krijg de droop in je elleboog 171
krijg de duivel voor je nieuwe jaar 72
krijg de fuck 171
krijg de gestreepte pip 79
krijg de gierende blafkanker 79
krijg de gierende kanker 79
krijg de gloeiende zenuwkoorts met
kaantjes 171
krijg de godsnakende pleurisverveUing
aan de onderlip 197
krijg de herrie 171
krijg de holstrontverklontering 64,187
krijg de hubelcelubes 12
krijg de kanker 73, 79,126, 679
krijg de kanker achter je hart 80
krijg de kanker achter je hartkleppen 22
krijg de kanker op je lip 80
krijg de kankerteringtyfus 64, 80
krijg de kankertyfus 80
krijg de kanker-tyfus-tering-pokkenpest 80
krijg de klere 71, 88,154,158,174,175,
184,192, 679
krijg de krampen in je/uw kloten 89,
95, 216
krijg de kreukels aan je kruis 21,197
krijg de krielkespis 213
krijg de kutkanker 152,183,184
krijg de neten 72

krijg de of het x 157
krijg de Overmaasse pestpokken 67
krijg de pest 183
krijg de pestpokken 16, 79,183
krijg de pieten 72
krijg de piktyfys 213
krijg de pip 64,213
krijg de pleuris 73, 89
krijg de pleurisverveUing aan je onderlip 21, 65
krijg de pokken 73, 79,183
krijg de racekak bokkenlul 88
krijg de radiohoest, dan horen ze je
over de hele wereld 171
krijg de rambam 68
krijg de reetscheetvereelting 187
krijg de rimbam 88
krijg de scheurbuik in een schip vol
goud 22, 213
krijg de schijt 154
krijg de schijttyfus 79
krijg de schompes 68, 89
krijg de schurft 183
krijg de stekings in je kiezen 171
krijg de stuipen 213
krijg de tering 21, 73, 88,126,183,192
krijg de tering en pleur(t) op 173
krijg de tering in je kut 187
krijg de tyfus 73, 79, 88,126,183,187,
192, 213
krijg de vinkentering 89
krijg de vliegende tering 79
krijg de x 173,183
krijg ebola 213
krijg een bult 72
krijg een darmscheuring 171
krijg een dikke lip 72
krijg een dikke tam 22
krijg een eeltzweer op je jongeheer 72
krijg een enkele reis Meerenberg 171
krijg een kind met een houten kop 79
krijg een loopoor 72
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krijg een loopoor van hier tot Hollands
Spoor 80
krijg een rolberoerte 68,183
krijg een rug zo hoog als de Wagenbrug 171
krijg een stijve 79
krijg een vet hart 72, 79
krijg een zweer aan je hart 65
krijg een zweer aan je jongeheer 80, 81
krijg het apelazarus 83
krijg het apenzuur 83
krijg het blafkanker 83
krijg het hartklepschurft 22
krijg het hartlazarus 79
krijg het heen en weer 154
krijg het hompeschompes 22
krijg het koude kippenzuur 79
krijg het lazarus 73, 79
krijg het paddenschijt 88
krijg het schijt 88
krijg het schompes 213
krijg het schurft 73
krijg het syfiliseczeem 22
krijg het vliegend schijt 216
krijg het zuur 79
krijg iets aan je lip 89
krijg knok 213
krijg koperen hartkleppen dan kun je je

kruip in de chargebuis en lik het zwart
af 213

kus mijn kloten 73, 79, 83
kus mijn viool 73
kussen 83
kust de kloten van Herodes, ze hangen
achter Pilatus' deur 80
kut 25, 57, 64, 65, 71, 82, 94, 95, 98,116,
126,127,131,132,135,141,142,143,146,
148,154,155,159, 6, 203, 205, 207, 213,
678
laat hem doodvallen 171
laat hem opmieteren 171
laat hem vliegen 171
laat hem/hij x 172
laat hij barsten 171
laat ie de schijt krijgen 171
laat ie in de stront vallen 171
laat ie kapot vallen 171
laat ie wat krijgen 171
laat je kisten 83
laat mijn kop gerust 215
laat ze naar de verdoemenis lopen 171
lazer op 82
lazerstraal op 171
lieve deugd 79
lieve god 54
lieve hemel 82
lik me/mijn reet 22, 79, 83,173
lik mijn gat 173
lik wat bescheten is, dan zult ge weten
wat stront is 190, 216
lik ze 88
likken 83
lochenen 50
loop naar de bliksem 71, 83,173
loop naar de duivel 79
loop naar de godverdomme 22
loop naar de hel 21, 22,183
loop naar de klote 171
loop naar de maan 216

je leven lang de tering poetsen 21
krijg nou eierstokken 213
krijg nou het habi-boebie-holie-molie
22

krijg nou wat 88,154
krijg polio aan je jodokio 80, 81
krijg reetschilfers 187
krijg roodkoperen klarinettyfus 79
krijg tieten 73
krijg toch de klere 87
krijg toch de sebastianen 22, 213
krijg wat aan je pik 72
krijg x 174
Kristus me ziele 197

710

WOORDREGISTER

loop naar de nondeju 171
loop naar de pomp 88,173,175
loop naar De Rijp op sloffen 171
loop naar de verrekkenis 21
loop naar de weerlicht 79
loop naar de y 157
loop naar je grootje 64
loop naar x 172
loop schijten met uw gat naar de wind
189, 216
loop voor de duivel 189
loopt fietsen 216
lopen 83,189

met je kop in de slijk 216
met je kop in de sloot 216
met je kop in de verf 216
met je kop onder lijn elf 216
met je neus in de koffiemelk 216
met je pik door de helft 216
met je pik in de muur 216
met je teen onder lijn tien 216
met je tieten tegen de muur 216
met je vork in je reet 216
mi(e)ljaar 198
miekende 79, 201

miei JJ
miele 200, 221
mieledju 200
mieledjuse 201
mieledzju 201
mielegrijs 201
mieijaar 65, 200, 213, 221
mieljaarde 71
mieljaarde nondeju 79
mieljaarde-godverdomme 78
mieljaardemieljaar 200
mieljaardenondeklootjes 214, 215
mieljaardenondemiekendedzjune 201
mieljarde 200
mieljerde 200
mijn god 23, 51, 54, 84,156,157
mijn kloten 29
mijn lieve god 51
miljaar JJ
miljaarde-miljaarde-godverdomme 78
millijerde djuu 198
moge God of diens Heiligen mij schenden, als... 34
moge hij in de hel vastgebonden liggen
op een zonnebank 80
morbleu 188
motherfucker 60,129
mozes 123,141,145,147,159
mozes kriebel 169,179
mozesmina 123,141,142,144,145,147,159

ma foy 188
maak het nou 168,179
macaroni 89
madonna de hoer 190
madorie 89
Mahoen 35
malediceren 50
Mamet 35
maria 82,188
-mejer 75
merde 57, 77, 94,126,134,188,189,191,
199, 213, 216
met de lepel in de melk 217
met de vork in de kom 217
met een lepel in de mond 216
met een vork in je kont 216
met je broek in de helft 216
met je broek in de verf 216
met je kont door de helft 216
met je kont in de melk 216
met je kont in de rooie verf 216
met je kont in de sloot 216
met je kont in de stront 216
met je kont in de verf 217
met je kop door de heg 80
met je kop door de hel 216
met je kop door de helft 80, 216
met je kop door de muur 80, 216
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naar de hel 171
nakende godnondeju 79
neuk je moeder 73
nom de dieu 75, jjy 97,199
non fortse 77
nonde 77, 219
nondedekke 75
nondedieu 75
nondedomme 88
nondegodverfuksedju 214
nondeju 23, 65, 75, 76, 79, 88, 97,101,
123,133,141,159,199, 203, 205, 207,
209, 213, 221
nondemiljaarde 200
nonde-nonde-potver-miele 78
nondesakker 201
nonforche 77
nöööndeju 78

pokken 189
poks 75
popelsie 189
por dios 77
posteloxy 51
pot 54, 75, 219
pot vol blommen 76
pot vol dropjes 76
potjandorie 75
pots 54
potsnikkel 51
potswongd 51
potvandriedubbeltjes 75
potver 123,129,131,133,138,159, 219
potverdee 75
potverdekoffie 75
potverdikkeme 134
potverdomme 23, 75,101,138
potverdonderdag 75, 77
potverdorie 94,101,138,152
potverdrie 75,134,135
potverdriedubbeltjes 71, 75
potverdropje 77
potverjanvandemieremallemosterd
75
potverkoffie 75,135
potverkromme 75
potverpielekes 75
potverpiemeltjes 75
potverslomme 75
potversnitjekus 75
potvierdubbeltjes 75
potvolblommen 77
potvoldropjes 77
potvolkoffie 76, 94
potvolzurebommen 76
processie 49

och god 54
och god och god 158
och here god 51
om godswil 82
om mij mag je verzuipen in het Apeldoorns kanaal 151,171
par dieu 77, 188
par ma fois 77
parbleu 77
pardie 77,188
pardoes 77
parmafooi 77
-pie 75
Piet 75
-pietje 75
pikken 75,189
-pin 75
plak je neus tegen de bedstee aan 171
pleur in je kankergraf 171
pleur naar je moeder 171
pleur(t) op 82,158,198
poepen 89

ramp hebbe mijn knieën 83
reet 71
rododendron 76
rolberoerte 68
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rook godverdomme maar mijn shag op

schijt 57, 88, 213, 216
schijt in de assen 190, 216
schijt in de melk en eet de brokken zelf
190, 216
schijt in uw broek het zullen vogeljongen zijn 190, 216
schijt in uw hand en maak bollen 190,
216
schijt omhoog 22, 73,190, 216
schompes 68
Sente Antonius vier 72
Sente Loys evel 72
Sente Quintijns evel 72
Sente Vincentius evel 72
shit 25, 57, 64, 65, 68, 71, 77, 79, 82, 86,
94, 98,116,126,127,129,135,141,143,
145,146,147,152,154, 55,159,189, 203,
205, 207, 209, 213, 678, 679
shit met peren 79
shitverdorie 214
sint miljaar 200
sintvelten 51
sla u de weerlicht 83
slabbermenten 51
slapperment 51
snot 54, 75, 219
snotjandoppie 77
snotver 219

85
rot op 152,173
Rotterdam 76
sacrament 82
sacramento 188
sacré 75, 77,199, 201
sacrebleu 188
sakereels 51
sakker 65, 75, 77, 82, 202, 219
sakkerbleu 190
sakkerdee 75
sakkerdenondegodver 201
sakkerdenondeju 201
sakkerdesakker 202
sakkerdomme 75, 202
sakkerdosie 202
sakkerhel 202
sakkerjan 75
sakkerju 202
sakkerjuutjes 202
sakkerkoek-en-vijgen 49
sakkerloosjes 51
sakkerloot 51, 202
sakkernon 202
sakkernondedju 202
sakkerpietjes 77
sakkerwilgen 77
sakrament 188
santa maria 12
sapper 54, 75, 201
sapperdeflap 202
sapperdekriek 202
sapperdepietjes 202
sapperloot 135
sarnibleu 77
sarnidieu 77
sarnie 77
satter 75
schaper 163
scheisse 77,191

snotverdikkeme 134,135
snotverdomme 23, 71
snotverdoppie 77
snotverpielekes 77
snotverpinnekes 77
snotversnaatje 77
snotzalmepissen 77
sode 219
sodehannes 123,141,147,159
sodeju 118,123,147,159,199
sodeknetter 89,123,134,135,147,159
sodeknetterpekker 77
sodeknikker 77
sodemakreel 77
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sodemejekker 77
sodemekasie 77
sodemekasje 77
sodemeknorre 77
sodemekraaie 77
sodemieter 71
sodemieter op 71, 82,152
soóodeballen 78
steek de emmer 73
steek de moord 83
steek een kaars in uw gat, dan hebt ge
geen kandelaar nodig 73
steken 83
sterf 22
sterf ter plekke naast je moeders graf 213
sterf af 82
sterf in de meelzak en ga gepoeierd de
hel in 22, 73,171
sterf op de Konijnenberg 172
sterf staande met je hoed op 83
sterf staande met open smoel 187
sterf toch af 171
sterven 83
stik 154
stik de moord 22, 73, 82,173
stik in de stront van god 187
stik in je meelzak, dan kom je gepoeierd in de hel 83
stik in je pik 73
stik in uw eigen nat 213
stik verrek verrot verteer 73
stikken 83
stort door je enkels 73
stort door je hoeven 83
storten 83
struikel in je graf 171
sweren 33,34
sweren bi al haren goden 38
sweren bi den outare bi den temple 38
sweren bi der offranden 38
sweren bi gode of bi den heiegen dorpeliken eed 38

sweren bi haren weghe die si sancte Jacobs daden in Gallissien 38
sweren bi ons heren doed 38
sweren bi onsen here 38
sweren bi tempels scatte 38
sweren in des papen hand 38
sweren noch bi den hemele, noch bi
der erden, noch bi Iherusalem, noch
bi dijns selfs hoefde 38
sweren ten heilighen 38
sweren vp baal 38
sweren vp de heleghe Ewangelie 38
sweren vp den heylighen 38
sweren vp den outaer 38
sweren vp ons heren bloet 38
teert henen 171
tering 82, 88, 95,126,154
teringlijer 95,157,158, 213
Tervogant 35
tieft heen 22
tieft op 198
tjee 116
tonnerre 77
-twee 75
tyfus 82
tyfuslijer 95
tyfys 88
up yours 77
uw broek scheurt in de helft 216
val dood 71, 82,154,158,174, 679
val in de knoop 171
val in de stront 171
val in de zeik 73
val in je graf 83
val nou toch gauw gebakken 171
vallen 83
valt in mijn kasje 171
Venus 35
verdee 75, 88
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verdekke 75, 76
verdemme 75
verdeure 75
verdijme 75
verdikke 75,147
verdikkeme 76,134
verdikkie 123,129,145,159
verdimme 75, 76
verdimmie 75
verdoemd 53, 68
verdomd 68,127,128,132,138,159
verdomme 64, 65, 71, 75, 76, 79, 86, 88,
94, 98,101,110,116,126,131,132,138,
141,145,147,151,152, 59, 205, 213, 678,
679
verdomme, rot nu maar op met je getreiter 79
verdore 75
verdorie 71, 75, 76, 94, 98,101,102,126,
128,129,131,147,159
verdulleme 134,135
verdumme 75
verhemelste godverdomme 79
verrek 71,154,173, 679
verrot maar met je verneukte biggenkop 187
vendammende nondeju 79
verzak 79
vijand 75,189
-vin 75
vlammend 215
vlammestegodvermieljaardedju 200
vlieg als een mus naar het graf van mijn
oude vader 80
vlieg maar omhoog 171
vlieg naar de maan 79, 89
vloeken als een ... 163
vloeken als een Tourette-patiënt 163
voor de donder 82
vp de heleghe Ewangelien 42
vp den outaer en ten heileghen 42
vp onsheren bloet 42

vreet uw haar op en schijt kalotten 190,
216
washandjes voor vanonderen 213
wat bliksem 83
wat de hel 83
wat donder 83
wat drommel 83
wat duivel 83,189
wat duizend daalder 83
wat franse blanken 83
wat je zegt ben je zelf 80, 216, 217
wat wonder 83
wel god allemachtig 51
wie duivel 83
zak 156,158
zak door /in x 172
zak door de bagger 171
zak door de plee 73
zak door de plee en neem je moeder
mee 213
zak door je stront 216
zak er maar in 171
zak in de blubber 171
zak in de stront 22, 73, 79, 83, 89,171
zak in elkaar wezenloos 171
zak in je graf 21,171
zakken 83
ze kunnen mijn zak opblazen 22
ze moesten doodvallen 171
ze moesten ter plekke een verlamming
krijgen 171
zeemers 51
zijde/bende ben(e)ukt 179
zo loop je de hele wereld rond 217
zout op 79
zuig een puntje aan mijn pik 213
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