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Welke plant snapt er niks van?
Tip: je bent een zwaard zonder hersenen
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(ach-ter-lijk-e) gla-di-ool

(de; m,v ; meervoud: gladiolen)
Bepaalde sierplant
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Deze verwensing, van lokale origine in Nederland, kun je zelfs zonder
tanden nog prima gebruiken. Echt schaden doe je er mensen niet
mee, of het moeten al te fanatieke tuinmannen zijn. Omdat het
uitspreken nogal wat tijd kost, moet je het zaaien van de belediging
goed plannen: met haast is er kans dat de oogst verloren gaat.

scheldschade

De wekker gaat. Gapend rekt de boer zich uit. Vijf uur
in de ochtend. Tijd om de velden te bewateren. Met zijn
gieter in zijn hand sloft de boer langs de gewassen.
Hier een druppel, daar een plens. Als laatste gaat de
boer naar een achteraf gelegen stukje grond. Daar

staat maar één plant. Een speciale plant. Een plant met
een verstandelijke beperking. De boer staat er even
stil naar te kijken. Dan begiet hij hem en zegt zachtjes:
“Goedemorgen, achterlijke gladiool.”
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Gebruik ook eens een andere plant! Leg er lekker veel nadruk op
beklierde basterdwederik, anemoon, ranonkel, acacia, akkerdistel, dovenetel,
poelruit, zwart tandzaad, bostulp, stijve klaverzuring
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Schelden met een plant

De dood of de gladiolen

De gladiool, ook wel zwaardlelie genoemd, is een
bloem uit de familie Iridaceae. Zijn oorspronkelijke
naam was gladiolus, een verkleinwoord van het Latijnse
woord gladius, ‘zwaard’. Die naam komen we voor het
eerst tegen in de Naturalis Historia (77-79 AD) van de
Romeinse schrijver Plinius de Oudere. Hij kende die
naam toe omdat de bloem zwaardvormige bladeren
heeft. Tot zover is er niks aan de hand. Maar waarom
zou je schelden met een bloem? Bloemen zijn toch
juist mooi? Dat is zeker zo, maar daar gaat het niet
om. Het is de uitspraak in het oorspronkelijke dialect
die telt, aldus Marc de Coster, schrijver van het Groot
Scheldwoordenboek: “De gerekte uitspraak van de a
(in âch- en in gla-) en de eveneens typisch Utrechtse
uitspraak van -oal (de oo wordt heel gesloten en zonder
een spoor van verglijding uitgesproken).” De Coster
wist ook te achterhalen dat de uitvinder van gladiool als
scheldwoord, de Utrechtse cabaretier Herman Berkien,
het woord waarschijnlijk in 1975 voor het eerst gebruikte.
Hebben we toch nog wat gehad aan de jaren 1970.

De Nijmeegse Vierdaagse is een hel. Vier dagen afzien,
tot het bloed en pus uit de blaren in je sokken loopt, om
daar een zompig laagje te vormen dat bij iedere stap
meeklotst. Maar aan het eind wacht de beloning: een
bloem. Hoera... Die bloem is traditiegetrouw een gladiool,
en dat is geen willekeurige keuze. De gladiool is namelijk
symbool gaan staan voor heldenmoed en doorgaan tot
het bittere gaatje. Zie ook natuurlijk het gezegde ‘de dood
of de gladiolen’. Het gerucht gaat dat die uitdrukking een
verbastering is van ‘De dood of de gladiatoren’, wat in de
Romeinse rechtspraak zou worden gebruikt. Een andere
theorie stelt dat het gezegde is bedacht door wielrenner
Gerrie ‘De Kneet’ Knetemann (1951-2004). Duidelijk is
in ieder geval dat de term in wielerkringen al in de jaren
1970 voorkwam. Inmiddels is de uitdrukking een heus
exportproduct, met dank aan Louis van Gaal. De bekende
voetbalcoach gaf zijn persconferenties meestal in de taal
van het land waar hij coachte. Bij Bayern München was
dat dus Duits, bij Manchester United was het Engels. Bij
beide clubs waren er momenten waarbij het alles of niets
was voor de bacardi-cola drinkende trainer, en zo werden
‘Tod oder Gladiolen’ in het Duits en ‘death or the gladioli’
in het Engels geïntroduceerd.

De klanken van scheldwoorden
Niet ieder woord is even geschikt als scheldwoord. Bepaalde klanken kunnen dit
vergemakkelijken. Bij scheldwoorden hebben we een voorkeur voor zogenaamde
stemloze plofklanken. Dat zijn klanken waarbij je een stootje lucht meegeeft, maar
waarbij je stembanden niet trillen: de p, t en k zijn voorbeelden hiervan in het Nederlands.
Kut, fuck, klootzak, pik, eikel, hoor die plofklanken eens ploffen! Een andere voorkeur lijkt
er te bestaan voor de klank die we schrijven als u. Kut, lul, sukkel, trut, fuck. Zo bezien
is kut klanktechnisch (met u én twee plofklanken) misschien wel het meest geslaagde
scheldwoord dat er is! Interessant is overigens ook de tegenovergestelde voorkeur: mooi
vindt men vooral de m en de n, en lange klinkers. Dat levert ‘mooie’ woorden op als maan.
Roep dus maar lekker ‘Fuck de maan!’, en breng mensen echt in verwarring.
Naast voorkeuren zijn er ook relaties tussen klanken en betekenis. Dat lijkt in te gaan
tegen een van de basisprincipes van de taalwetenschap, dat stelt dat er geen reden
is dat een hond een hond wordt genoemd. De relatie tussen klank en betekenis zou
willekeurig zijn. Nou, niet helemaal. Er is inderdaad geen reden om hond te gebruiken als
woord voor onze viervoetige vriend. Maar op een abstracter niveau zijn er wel degelijk
patronen waarneembaar in welke klanken bij welke soort woorden passen. Zo komen de
klanken i en ie gemiddeld vaker voor bij woorden die in de betekenis iets kleins, smals
of hoogs hebben. De o en a worden juist meer geassocieerd met rond, dik en wijd. Een
bekende manier om dit te testen is om tekeningen te maken van de verzonnen woorden
kiki en bouba. Grote kans dat je kiki-tekening puntiger is dan die bij bouba.

“Toen de bedrieger wegreed, haalde hij opgelucht
adem. Wat een poeha van zo’n achterlijke gladiool,
dacht hij.”

- Corine Hartman, Hels verlangen -

9

10

Belhamel

Welke deugniet lapt de regels aan zijn laars?
Tip: het is een ondeugend dier zonder zaakje
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bel-ha-mel

(de; m,v; meervoud: belhamels)
baldadig kind
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Dit ouderwetse, milde en liefkozende scheldwoord kunnen oma’s en
opa’s prima inzetten voor kleinkinderen die ‘dolle fratsen met hen
uithalen’ of ‘hun een poets bakken’. Geen opa of oma? Je kunt het ook
prima gebruiken als je houdt van onschadelijk retroschelden.

scheldschade

Het welgemanierde scheldwoord belhamel ademt
een nostalgisch verlangen uit. Het verwijst naar een
tijd waarin kinderen onschuldige kwajongensstreken
uithaalden: belletje lellen, rotjes laten knallen, onbekende
nummers bellen en giechelend ophangen. Het waren

geintjes die de krant niet haalden en geen strafblad
veroorzaakten. Hooguit deden ze vaders harde hand
heffen. Kortom: een jongen die belhamel genoemd
wordt, zal zich niet beledigd voelen. En dat terwijl hij toch
eigenlijk flink op zijn mannelijkheid getrapt wordt...
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“Ik ken uw soort, raasde hij, zielige profiteur, bandiet, rotte appel,
belhamel, smerig klein ventje met uw laffe gebibber, denk maar niet dat ik
in uw vuile, achterbakse streken trap, als ik kon, ik sloeg u dood, en ik zeg u:
durf een stap in mijn richting te zetten, en ik zal het nog proberen ook, met
mijn blote vuist sla ik uw schedel kapot, en het weinige wat erin zit, in uw
luie kop, voer ik aan de duiven, nee, aan de ratten, stinkend rotkind.”

- Marnix Peeters, De dag dat we Andy zijn arm afzaagden -
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Klein maar gecastreerd

Eraf met z’n ballen!

Een hamel of een gecastreerde ram kun je makkelijk
bij een kudde ooien zetten zonder dat die de
vrouwtjesschapen dekt. Handig is namelijk dat de hamel
met zijn ballen dan wel zijn mannelijkheid verliest, maar
niet zijn leiderscapaciteiten. Daarom bonden boeren de
hamel, die de kudde als aanvoerder voorging, een bel om:
zo werd deze dus een belhamel. Het woord werd in 1562
een eerste keer opgetekend en betekende toen al meteen
overdrachtelijk ‘de aanvoerder van allen’. In 1626 kreeg
het de schimpende betekenis ‘aanvoerder bij oproer,
oproerkraaier’. Pas in 1896 duikt belhamel voor het
eerst op in de betekenis die we nu kennen: ‘kwajongen,
deugniet’. Hij is nog steeds de leider, maar de aard en
omvang van zijn oproer is behoorlijk verkleind.

Het werkwoord castreren werd door het Nederlands
ontleend aan het Latijnse castrare, dat net als het
Nederlandse woord ‘ontmannen’ betekent. We kunnen
dit woord nog verder herleiden, tot de oudst bekende
voorvader van onze taal, het Proto-Indo-Europees. In
die taal hebben we geen overgeleverde woorden, maar
slimme taalkundigen hebben waarschijnlijke woorden
weten te reconstrueren. Een van die woorden is ḱes, dat
‘snijden’ en ‘mes’ betekent, woorden die bij castreren
natuurlijk een belangrijke rol spelen. Overigens is de
hamel zeker niet het enige dier waarbij de balloze variant
een eigen naam kreeg. Ook gecastreerde exemplaren
van een aantal andere gedomesticeerde diersoorten
kregen in het Nederlands een speciale naam: een
gecastreerde hengst, stier, varken en haan werden zo
respectievelijk een ruin, een os, een barg en een kapoen.
En bij de mensen kreeg het natuurlijk óók een aparte
naam: die van eunuch.

Bekende belhamels, boefjes en donderstenen
Pietje Bell, Ciske de Rat, Dik Trom, Madelief, Ronja
de roversdochter, Pippi Langkous, Tijl Uilenspiegel,
Calvin en Hobbes, Kwik en Flupke, Pietje Puk

Belgische belhamel
Grappig genoeg wordt het woord belhamel zelden
gebruikt. In Vlaanderen gebruiken ze een ander
gecastreerd dier om zo’n vlegel aan te duiden: een
kapoen. Dat is namelijk een gecastreerde haan. Terwijl
dat woord in Nederland alleen nog geassocieerd wordt
met gesneden hanen, noemen Vlamingen deugnieterige
kinderen liefkozend kapoentjes. Dat is een afgezwakte
versie van een tweede betekenis van kapoen: ‘schurk,
bandiet’. In de negentiende eeuw kwam de fictieve schurk
Klaas Kapoen vaak op spotprenten voor. Sommigen
vermoeden dat deze Klaas zijn familienaam uitleende
aan de heilige Klaas: Sinterklaas Kapoentje. Anderen
denken dat het (vermoedelijke) celibaat van de bisschopkindervriend in verband gebracht werd met castratie. (Al
zingen we misschien net zo goed Sinterklaas Kapoentje
omdat het zo mooi rijmt op schoentje).
Sowieso is het opvallend dat er flinke verschillen zijn
tussen de scheldwoorden die in Vlaanderen dan wel
Nederland voorkomen. Aan ziektes doen ze onder
Baarle-Nassau nauwelijks: als je iemand voor kankerlijer
uitscheldt, dan weet iedereen in Antwerpen dat ze met
ne Hollander te maken hebben. Daar staat tegenover dat
een aantal op Franse leest geschoeide scheldwoorden in
het noorden dan weer een stuk zeldzamer zijn. Crapuul of
nondeju: kom er Gouda of Zwolle tegenwoordig maar niet
mee in. Miljaar kent ieder Nederlands kind wel uit ‘Suske
en Wiske’ (bijvoorbeeld uit De belhamel-bende, waar
dan ook weer het woord belhamel in voorkomt!), maar
gebruiken doen ze het niet: dat is zo gemarkeerd als maar
kan. En dan hebben we het niet eens over abstractere
woorden als sloef, of het geweldige scheve lavabo. Als
je meer over deze en andere scheldwoorden wilt weten,
dan zul je toch echt Het Groot Vlaams Vloekboek moeten
kopen, het zusje van dit boek.
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