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SAMENVATTING 
 

ACHTERGROND Vijftig jaar geleden werd er gesproken over een vergroving van het 

taalgebruik. In werkelijkheid nam de aanvaardbaarheid van religieuze vloeken (bijvoorbeeld 

Jezus) toe als gevolg van de ontkerstening (beledigen met een niet-bestaande God maakt geen 

indruk), waardoor de jongere generaties allerlei nieuwe vloeken bedachten (bijvoorbeeld kut). 

Oudere generaties bleven echter vasthouden aan hun oude normen en waarden, waardoor ze 

een andere attitude hadden tegenover de verschillende soorten vloeken dan jongeren. 

Tegenwoordig zijn enkele onderzoekers van mening dat de verbale agressie weer toeneemt.  

DOELEN Om te onderzoeken of deze mening terecht is, of dat er net als vijftig jaar geleden kan 

worden gesproken over verschillende normen- en waardenpatronen tussen generaties, is in 

deze studie onderzocht welke attituden jongeren (15-30 jaar) en ouderen (50-65 jaar) 

tegenover drie verschillende categorieën scheldwoorden (ziekten (bijv. kankerlijer), 

seksualiteit (bijv. lul) en kleinerend (bijv. sukkel)) hebben, wat op basis daarvan gezegd kan 

worden over de taboewaarden van de drie categorieën scheldwoorden en op wat de potentiële 

verschillen tussen de twee leeftijdsgroepen zijn. 

METHODE Omdat er veel kritiek was op de gebruikelijke directe vraag naar taboewaarden van 

scheldwoorden, is gekozen om een indirecte methode te gebruiken. Uit de literatuur is 

gebleken dat de taboewaarde gerelateerd is aan de attitude die mensen tegenover een schelder 

hebben. Daarom  is er een attitudeonderzoek opgezet. In een matched-guise-experiment 

hebben de respondenten naar drie fragmenten geluisterd, waarin een spreker zijn klacht naar 

de NS verwoordde. In elke klacht waren vijf scheldwoorden uit de drie categorieën verweven. 

Na het beluisteren van de fragmenten werd de respondenten gevraagd de klacht te beoordelen 

met semantische differentialen voor een aantal persoonlijkheidskenmerken (bijvoorbeeld 

sympathiek-onsympathiek). Indirect beoordeelden ze echter de scheldwoorden, omdat de 

andere variabelen (spreker, inhoud klacht) gelijk waren voor de drie fragmenten. 

RESPONDENTEN 61 respondenten hebben de vragenlijst ingevuld: 23 ouderen en 38 jongeren. 

Scheldfrequentie is ongelijk verdeeld in deze condities: ouderen schelden significant minder. 

RESULTATEN Met statistische analyses zijn de verzamelde data verwerkt. Behalve dat ouderen 

de categorie ziekten minder humoristisch vonden dan jongeren, waren er geen significante 

verschillen in de attituden van jongeren en ouderen tegenover elke categorie. De 

taboewaarden verschilden wel: ouderen beoordeelden scheldwoorden in de categorie 

seksualiteit significant negatiever dan jongeren. Ouderen kenden bovendien scheldwoorden in 

de categorie seksualiteit een even hoge taboewaarde toe als scheldwoorden in de categorie 

ziekten, terwijl jongeren scheldwoorden die verwijzen naar een ziekte significant negatiever 

beoordeelden dan seksuele scheldwoorden. Beide leeftijdsgroepen kennen aan deze twee 

categorieën echter een significant hogere taboewaarde toe dan aan kleinerende 

scheldwoorden. Omdat de ongelijke verdeling van scheldfrequenties invloed kan hebben op 

de resultaten, is deze variabele als covariaat meegenomen in de statistische analyses. Met deze 

controle voor scheldfrequentie waren er geen enkele verschillen in de attituden en 

taboewaarden van jongeren en ouderen.  

CONCLUSIE Er zijn enkele significante verschillen gevonden in de attituden tegenover en 

taboewaarden van verschillende categorieën scheldwoorden tussen ouderen en jongeren: 

ouderen hebben een hogere taboewaarde tegenover seksuele scheldwoorden dan jongeren. 

Met een controle voor scheldfrequentie waren de verschillen echter niet significant meer. Er 

moet daarom verder onderzocht worden in hoeverre de verschillen tussen de twee 

leeftijdscategorieën veroorzaakt worden door de hogere scheldfrequentie van jongeren.  
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1 INLEIDING 
 

Van kinderen die huilen om een snoepje en vervolgens de verpakking achteloos op straat 

gooien, tot volwassenen met agressie tegen hulpverleners en woede als het openbaar vervoer 

ze in de steek laat: de huidige samenleving ‘verhuftert’, stellen socioloog Kees Schuyt (2006) 

en filosoof Bas van Stokkom (2010). Asociaal gedrag lijkt tegenwoordig de norm te zijn. 

Schuyt (2006) legt de oorzaak bij de structuurloze moderne opvoeding, waarbij jongeren veel 

te vrij worden gelaten en vrijwel geen zelfbeheersing en geduld meer ontwikkelen. Ook Van 

Stokkom (2010) betoogt dat ouders sinds de jaren zeventig hun kind op de troon hebben 

gezet, waardoor zij te grote ego’s hebben gekregen. Hun ego’s zijn tegelijkertijd onzeker en 

vragen voortdurende bevestiging en aandacht. Dit levert een spanningsveld op en Van 

Stokkom (2010) heeft de indruk dat dat zich uit in toenemend scheld- en vloekgedrag: ‘Op 

veel websites vinden we sinistere doodswensen en wordt de overtreffende trap van 

destructieve taal gezocht.’ Ook lexicoloog Piet van Sterkenburg (2008) spreekt over 

taalverruwing en vindt dat de samenleving zich steeds minder aantrekt van normen en 

gedragsregels, wat zich uit in een enorme vergroving van ons taalgebruik: in het bijzonder wat 

betreft de verbale agressie. Inderdaad blijkt dat het grove taalgebruik op televisie tussen 2003 

en 2008 is toegenomen met 46% (Klasema, 2009). Zelfs in formele politieke debatten klinken 

woorden als flapdrol (ANP, 2009), malloten en idioten (Volkskrant, 2012).   

Is de huidige samenleving inderdaad een normloze wildernis geworden, waarin een 

kudde hufters elkaar uitmaakt voor alles dat los en vast zit als zij niet de vereiste aandacht en 

bevestiging krijgt? Taalpsycholoog Timothy Jay (2009) stelt dat schelden iets typisch 

menselijks is: een mogelijkheid om emoties te communiceren en daarmee persoonlijke en 

sociale doelen te bereiken. Het is bovendien iets tijdloos: ieder mens scheldt vanaf het 

moment dat hij kan praten, totdat hij dood gaat. Wel zegt hij dat de grofheid van verschillende 

woorden afhankelijk is van het individuele normen- en waardenpatroon tegenover 

scheldwoorden. Zo is het woord ‘baby’ zeer beledigend voor een twaalfjarige jongen, maar 

veel minder voor zijn vader (Jay & Janschewitz, 2005 in Jay, 2009).  

Misschien kan de zogenaamde taalverruwing van de huidige samenleving verklaard 

worden door verschillende attituden tegenover scheldwoorden, zoals Jay (2009) beschrijft. 

Schuyt (2006), Van Sterkenburg (2008) en Van Stokkom (2010) constateren dat de jongere 

generaties steeds meer en grover schelden. De onderzoekers, allen zestig jaar of ouder, laten 

met deze mening zien dat zij de grofheid van dit scheldgedrag niet aanvaardbaar vinden. Het 

lijkt erop dat de oudere generaties andere normen en waarden hebben dan jongere generaties, 

waardoor jongeren scheldgedrag minder onbeschoft en grof vinden dan ouderen. In andere 

woorden: ouderen lijken schelden hogere taboewaarden toe te kennen dan jongeren.  

In dit onderzoek wordt bovenstaande hypothese getoetst door de attituden van twee 

leeftijdsgroepen (15-30 en 50-65 jaar) te vergelijken. De onderzoeksvraag die daarbij centraal 

staat, luidt ‘Hoe verschillen jongeren (15-30 jaar) en ouderen (50-65 jaar) van elkaar wat 

betreft hun toekenning van taboewaarde aan verschillende categorieën scheldwoorden 

(ziekten, seksualiteit en kleinerend)?’ In de beantwoording van deze vraag zal onderzocht 

worden of de potentiële verschillen tussen ouderen en jongeren gelden voor scheldgedrag in 
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het algemeen, of dat er een onderscheid gemaakt kan worden tussen de taboewaarden van 

verschillende soorten scheldwoorden 

Eerdere onderzoeken naar dit specifieke onderwerp ontbreken: analyseren van de 

taboewaarde van taboewoorden voor verschillende leeftijdscategorieën is voor het Engels 

gedaan (Jay & Janschewitz (2005, in Jay & Janschewitz, 2008)), maar niet voor het 

Nederlands. Het onderzoek dat wel op de Nederlandse taboetaal gericht is, richt zich op 

toekenning van taboewaarde aan vloeken en verwensingen, maar nauwelijks op 

scheldwoorden. Vanwege de beperkte kennis zal dit onderzoek daarom exploratief van aard 

zijn: het legt de belangrijkste aspecten op het gebied rondom de relatie tussen leeftijd en 

taboewaarden van verschillende categorieën scheldwoorden bloot.  

 Dit eindwerkstuk is als volgt opgebouwd. Ten eerste wordt in hoofdstuk 2 een 

theoretisch kader geschetst, waarin de huidige stand van zaken naar schelden en andere 

taboetaal wordt beschreven. In hoofdstuk 3 worden de onderzoeksvragen en hypothesen 

gepresenteerd en toegelicht. Daarnaast worden de voor dit onderzoek relevante begrippen 

zoals taalattitude, taboewaarde en (uit)schelden gedefinieerd. Vervolgens zal in hoofdstuk 4 

de gehanteerde methode van dit onderzoek uiteengezet worden, gevolgd door de presentatie 

van de resultaten van het onderzoek in hoofdstuk 5. Deze resultaten worden in hoofdstuk 6 

geïnterpreteerd, om de onderzoeksvragen te beantwoorden en de hypotheses te verifiëren of 

falsifiëren. Ten slotte zal in hoofdstuk 7 een conclusie getrokken worden. 
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2 THEORETISCH KADER 
 

In dit hoofdstuk zal een overzicht van de bestaande literatuur over de taboewaarde van 

scheldwoorden onder verschillende leeftijden worden gegeven. Er zal eerst worden ingegaan 

op de inhoudelijke kennis over taboetaal, (uit)schelden en taboewaarden (2.1) en vervolgens 

op de bestaande onderzoeksmethodes (2.2). Ten slotte zullen de voor deze studie relevante 

begrippen ter verduidelijking kort gedefinieerd worden (2.3). 

2.1 LITERATUUROVERZICHT 
In deze sectie wordt een literatuuroverzicht gegeven van de bestaande kennis over 

(uit)schelden, taboewaarde en leeftijd. Achtereenvolgens worden taboetaal (2.1.1), 

categorieën scheldwoorden (2.1.2),  taboewaarde (2.1.3), beïnvloedende factoren (2.1.4), en 

leeftijd (2.1.5) besproken. 

2.1.1 TABOETAAL  
In elke samenleving en elke taal zijn er onderwerpen waarover nauwelijks gepraat wordt 

omdat ze ongepast zijn (Norrick & Beers-Fägersten, 2012). Een groot onderdeel daarvan zijn 

taboewoorden: het lexicon van aanstootgevende emotionele woorden (Jay, 2009). Deze 

woorden worden in de communicatie beschouwd als grof, afkeurenswaardig, onbehoorlijk, 

vulgair en dom (Gao, 2013; Sterkenburg, 2008) en aangenomen wordt dat er schade zal 

optreden als een taboewoord uitgesproken wordt (Jay, 2009).  

Een woord wordt een taboewoord als, zoals de naam al zegt, er een taboe op de 

letterlijke betekenis (denotatie) van een woord rust. Dat juist deze categorieën zo’n grote bron 

van obsceniteit zijn, verklaren Pinker (2007) en Fry (2011) door het feit dat deze onderwerpen 

omgeven worden door negatieve emoties. De betekenissen van taboewoorden zijn dan ook 

primair connotatief: hun negatieve gevoels- en sociale waarde overheerst (Pinker, 2007; Jay & 

Janschewitz, 2008; Jay, 2009), waardoor de denotatie van de woorden min of meer naar de 

achtergrond verdwijnt. De voornaamste functie van het uiten van taboetaal is dan ook het 

uitdrukken en communiceren van emoties (Sterkenburg, 2008; Jay & Janschewitz, 2008). 

Elke emotie is daarvoor geschikt, bijvoorbeeld verbazing of schrik (what the fuck!), maar 

taboetaal wordt voornamelijk geuit bij negatieve emoties zoals frustratie, agressie, schrik, 

verontwaardiging en boosheid (Bond tegen het Vloeken, z.d.
a
; Jay & Janschewitz, 2008; 

Pinker, 2008; Jay, 2009; Fry, 2011). Taboetaal blijkt dan te functioneren als een soort 

ontlading van emoties: door de hevige emotionele lading van de taboewoorden worden 

pijnprikkels geremd en ervaren veel mensen een gevoel van opluchting na het uiten van 

taboewoorden (Jay, 2009; Stephens & Umland, 2011; Labyrint, 2013). Het uiten van taboetaal 

heeft echter ook andere functies, bijvoorbeeld het bevorderen van de sociale harmonie of het 

versterken van grappen (Pinker, 2008; Jay, 2009; Haviland, 2011). 

Taboetaal is dus het lexicon van de aanstootgevende emotionele taal. Het is 

gebruikelijk dit lexicon op te splitsen in soorten taboetaal, hoewel er heel veel soorten 

indelingen zijn: bijvoorbeeld propositionele en non-propositionele of beleefde en onbeleefde 

taboetaal (Sterkenburg, 2008; Pinker, 2008; Jay & Janschewitz, 2008). 
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Een andere gebruikelijke scheiding is naar de richting van de taboetaal: taboetaal kan 

gericht zijn op de spreker zelf of op anderen (Berkum, 2013; Jay, 2009). Taboewoorden 

gericht op de spreker zelf worden ‘vloeken’ genoemd. Vloeken kunnen een religieuze 

(godverdomme, Jezus) of een andere denotatie (kut, fuck) hebben (Sterkenburg, 1997). Het 

gebruik van taboetaal dat specifiek gebruikt wordt om concrete personen te kwetsen, 

beledigen of kleineren met de betekenis van de gebruikte taboewoorden, valt niet onder 

vloeken (Bond tegen het Vloeken, z.d.
b
; Stephens & Umland, 2011). Er zijn drie soorten 

taboetaal die gericht zijn op de ander: ‘verwensen’/’vervloeken’, ‘beledigen’ of 

‘(uit)schelden’. Deze soorten onderscheiden zich in vorm: beledigingen zijn een volledige zin 

(Jouw lul is zo klein dat je jezelf moet aftrekken met een pincet onder de microscoop!), 

vervloekingen en verwensingen staan in de gebiedende wijs (Donder op!; Krijg de klere!) en 

scheldwoorden zijn losse woorden (lul; sukkel) (Sterkenburg, 2008).  

Scheldwoorden worden in de literatuur ‘epithet nouns’ genoemd: een zelfstandig 

naamwoord dat een omschrijving van iets geeft (Safire, 2008; Corver, N., persoonlijke 

communicatie, 14 januari 2015). Deze categorie geeft de bijzondere eigenschap van 

scheldwoorden aan: naast het primaire pragmatische doel om de eigen emoties te uiten, 

hebben deze woorden de kracht om een ander een negatieve, smalende beschrijving of 

evaluatie toe te kennen – namelijk de betekenis van het gekozen scheldwoord (Oudenhoven et 

al., 2008; Safire, 2008; Sterkenburg, 2008). De denotatie krijgt bij scheldwoorden dus een 

grotere rol toebedeeld dan bij vloeken. Opvallend is dat deze denotaties slechts naar een 

beperkt aantal categorieën verwijzen.  

2.1.2 CATEGORIEËN 
Taboewoorden hebben een beperkt semantisch bereik, ondanks de enorm grote hoeveelheid 

scheldwoorden (Jay, 2009). Om het overzicht te behouden, wordt vaak aangeraden de 

scheldwoorden in te delen op semantische betekenis (Janschewitz, 2008; Jay, 2009). De meest 

voorkomende categorieën worden weergegeven in tabel 1 (Bond tegen het Vloeken, z.d.; Jay, 

2009; Pinker, 2007; Sterkenburg, 2008; Oudenhoven et al., 2008; Stapleton, 2010; Berkum, 

2013)
1
.  

  

                                                             
1
 Voor vloeken wordt vaak de categorie ‘religie’ toegevoegd (Godverdomme), voor verwensingen ‘dood’ (Stik). 
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Tabel 1 

Veelgebruikte categorieën scheldwoorden met Nederlandse voorbeelden. 

Categorie Nederlands voorbeeld 

Dieren Koe, varken 

Kleinerend Sukkel, nerd 

Etniciteit  Jood, mof 

Fysieke afwijkingen Brillenjood, mankepoot 

Fysieke en psychische ziekten Kankerlijer, mongool 

Geaardheid Homo, flikker 

Lichaamsuitscheidingen  Schijterd, pisnicht 

Onwettige familieleden Bastaard, hoerenjong 

Seksualiteit Lul, hoer 

Uiterlijk Dikzak, vuurtoren 

 

In deze tabel wordt de overkoepelende term ‘taboewoorden’ voor scheldwoorden en andere 

taboetaal duidelijk bevestigd: vrijwel al deze categorieën verwijzen naar een taboe. De 

categorie ‘ziekten’ is uniek in het Nederlands (Oudenhoven et al., 2008) en komt ook relatief 

frequent voor (ANP, 2008). De categorie ‘seksualiteit’ blijkt in de Nederlandse verbale 

agressie echter het meest frequent te zijn (Sterkenburg, 2008; Oudenhoven et al., 2008). 

Interessant is dat zeer jonge kinderen iets afwijken van dit frequentiepatroon. Uit een online 

inventarisatie van scheldgedrag van leerlingen onder leerkrachten blijkt dat Nederlandse 

kinderen vanaf acht jaar hun scheldwoorden vooral baseren op seksualiteit (homo, hoer, slet, 

pedo) en etniciteit (jood, Marokkaan), maar ook op woorden als downie en autist (NAMM, 

2014)
2
. Daarnaast wijst een inventarisatie van online scheldwoorden uit dat woorden die 

iemand kleineren (sukkel, watje) zeer frequent voorkomen (Sterkenburg, 2008) (zie bijlage 1 

voor een volledig overzicht van frequente scheldwoorden). Frequentie is echter niet de enige 

maat voor scheldwoorden. Het blijkt namelijk dat de ene categorie van taboes sterker taboe is 

dan de andere; oftewel, de woorden verschillen in hun mate van aanvaardbaarheid (Jay, 

2009).  

2.1.3 TABOEWAARDE 
Wat in het Engelse onderzoek de ‘offensiveness’ van scheldwoorden wordt genoemd (Beers-

Fägersten, 2007; Stapleton, 2010), wordt in dit onderzoek vrij vertaald naar taboewaarde. 

Onder ‘taboewaarde’ wordt de mate waarin een woord door een individu of groep wordt 

ervaren als verboden, schokkend, afkeurenswaardig en onbehoorlijk verstaan (Sterkenburg, 

2008). De hoogte van taboewaarden is geen objectief gegeven, maar altijd relatief: 

taboewaarden worden beoordeeld ten opzichte van andere taboewaarden. Zo kan het ene 

scheldwoord een hogere taboewaarde hebben dan het andere en kunnen scheldwoorden voor 

verschillende mensen andere taboewaarden hebben.  

 Over het algemeen worden scheldwoorden met een hoge taboewaarde afgekeurd door 

de heersende normen en waarden in de samenleving, terwijl scheldwoorden met een lagere 

                                                             
2
 Bovendien droegen veel leerkrachten het woord kanker aan, omdat hun leerlingen dat vaak zouden gebruiken. 

Dit woord werd echter uitgesloten van deze online enquête omdat het geen scheldwoord betrof. 
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taboewaarde meer aanvaardbaar zijn. Door de relatie van taboewaarden aan het normen- en 

waardenpatroon wordt de attitude die mensen tegenover een ander hebben, beïnvloed door het 

gebruik van scheldwoorden met een hoge taboewaarde. Schelden is negatief gecorreleerd met 

betrouwbaarheid, competentie, opleidingsniveau, sociaal bewustzijn en aangenaamheid 

(Hamilton, 1989; Jay, 2009; Stapleton, 2010), hoewel schelden ter bevordering de sociale 

harmonie ook positieve effecten als toenemende intimiteit en sociale verbondenheid teweeg 

brengt (Winters & Duck, 2001). Bovendien rapporteert Jay (1981) dat de connotatie en 

denotatie van scheldwoorden beïnvloeden hoe aardig iemand wordt gevonden. Het is daarom 

aannemelijk dat de taboewaarden van scheldwoorden ook een rol spelen in de attituden die 

mensen tegenover schelders hebben: als de taboewaarden die iemand in een bepaalde context 

gebruikt ongepast, onbeschoft en onaanvaardbaar zijn, zal de attitude tegenover de 

taboetaalgebruiker negatiever zijn.  

Voor het Engels is bekend dat volwassenen seksuele scheldwoorden steeds minder erg 

vinden, terwijl woorden in de categorie seksuele geaardheid en etniciteit minder aanvaardbaar 

zijn (Fry, 2011). Voor het Nederlands ontbreekt systematisch onderzoek naar de 

taboewaarden van scheldwoorden in zijn geheel. Een niet-systematisch onderzoek van Van 

Sterkenburg (2008) heeft enige verkennende resultaten opgeleverd: onder Leidse en Brusselse 

studenten hebben woorden in de categorie seksualiteit (klootzak, lul en hoer) de hoogste 

taboewaarden en woorden in de categorie kleinerend (nerd, sukkel en trut) de laagste 

taboewaarden. De 72-jarige schrijver merkt hierbij echter op dat hij zich ten aanzien van deze 

lage taboewaarde ‘de prins der traagheid’ voelt. Uit deze opmerking blijkt dat de taboewaarde 

van scheldwoorden geen vaststaand gegeven is, maar sterk afhankelijk van verschillende 

factoren (Jay & Janschewitz, 2008; Sterkenburg, 2008; Jay, 2009; Stapleton, 2010). 

2.1.4 BEÏNVLOEDENDE FACTOREN 
Informatie over scheldwoorden wordt gecommuniceerd en ontvangen door linguïstische 

variabelen: nadruk, spraaktempo en –volume, ervaring met de taal en woordkeuze 

(Sterkenburg, 2008; Jay, 2009; DeWaele, 2011). De intonatie van een scheldwoord bepaalt 

voor een groot deel welke betekenis er aan een scheldwoord wordt gegeven: wordt het woord 

hard, snel en fel geuit, dan heeft het een beledigende betekenis, wordt het woord zacht en 

neutraal geuit, dan drukt het eerder liefkozing uit (Sterkenburg, 2008; Norrick & Beers-

Fagërsten, 2012). Ook blijkt ervaring met een taal belangrijk te zijn: bij weinig ervaring met 

een tweede taal en zijn bijbehorende cultuur is het lastiger in te schatten welke woorden taboe 

zijn en in hoeverre deze aanvaardbaar in een bepaalde situatie zijn (DeWaele, 2011; Jay & 

Janschewitz, 2008). Bovendien is de frequentie van het woord van belang: wordt een 

scheldwoord vaak gebruikt, dan verliest het zijn kracht en wordt het meer aanvaardbaar 

(Sterkenburg, 2008; Jay, 2009; Fry, 2011; Stephens & Umland, 2011). Om zo’n taboewoord 

weer kracht toe te kennen en een hogere taboewaarde te geven, wordt het woord versterkt met 

bijvoeglijk naamwoorden (achterbakse stoephoer) of uitgebreid door het opstapelen of 

samenstellen van meerdere taboewoorden (tyfus kanker klere klotehoer; platbekbeftekkel) 

(Sterkenburg, 2008; Corver, 2014). Er lijkt een directe relatie tussen gebruiksfrequentie en 

taboewaarden te bestaan: hoe hoger de taboewaarde, hoe hoger de frequentie. Dit wordt ook 

wel de ‘swearing paradox’ genoemd (Beers-Fägersten, 2007; Stapleton, 2010).  
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 Naast linguïstische variabelen zijn er echter nog veel meer factoren van invloed, 

hoewel de grootste invloed van de gepastheid komt van het specifieke woord dat gebruikt 

wordt (Jay & Janschewitz, 2008). Het zogenaamde NPS-model van Jay (2000, in Jay & 

Janschewitz, 2008) specifieert de condities waardoor productie en begrip van bepaalde 

scheldwoorden beïnvloedt worden. Er worden daarbij drie processen onderscheiden: 

Neurologische, Socioculturele en Psychologische (NPS-)processen. Uit neurologische 

processen blijkt dat taboewoorden verwerkt worden door een combinatie van taal- en 

emotieverwerkingsregio’s, maar dat taboewoorden automatischer en sneller verwerkt worden 

dan emotionele woorden (Kensinger & Corking, 2004, in Janschewitz, 2008).  

Met socioculturele factoren worden de pragmatiek en context van het schelden 

bedoeld, die bepalen in welke context schelden wel of niet beleefd is (Jay, 2000, in Jay & 

Janschewitz, 2008). Pragmatische variabelen zijn bijvoorbeeld het gespreksonderwerp, de 

relatie tussen spreker en luisteraar, cultuur- en sociaalpsychologische setting (Beers-

Fägersten, 2007; Jay & Janschewitz, 2008; Jay, 2009; Stapleton, 2010; Fry, 2011; DeWaele, 

2011). Een voorbeeld van sociaalpsychologische settingen is het verschil in formele en 

informele situaties: in formele situaties wordt schelden sneller als onaanvaardbaar en 

onbeleefd opgevat (Jay & Janschewitz, 2008), terwijl schelden in informele situaties als 

onbeleefd en als niet onbeleefd beschouwd kan worden. Het blijkt dat mensen grove taal in 

zulke informele situaties goed aanvaarden en vaak zelfs leuk of grappig vinden (Haviland, 

2011). De relatie tussen spreker en luisteraar is ook zeer belangrijk in het toekennen van 

taboewaarde aan woorden: zo blijkt dat verbaal agressieve boodschappen van vrienden als 

pijnlijker en geloofwaardiger worden beschouwd, dan verbaal agressieve boodschappen van 

anderen (Jay, 1981). 

Psychologische factoren die geassocieerd zijn met schelden, zijn voornamelijk 

kenmerken van de spreker of luisteraar van scheldwoorden: voorbeelden zijn normen en 

waarden, religie, geslacht en leeftijd (Sterkenburg, 2008; Jay & Janschewitz, 2008). Deze 

factoren beïnvloeden in welke mate bepaalde individuen of groepen scheldwoorden 

aanvaardbaar vinden. Wat door een individu of groep gezien wordt als een scheldwoord is 

afhankelijk van het heersende normen- en waardenpatroon, dat bepaalt wat en in hoeverre iets 

taboe is. Het is mogelijk dat deze normen en waarden afhankelijk zijn van de religie van de 

spreker of luisteraar. Religiositeit is namelijk gerelateerd aan in hoeverre mensen 

scheldwoorden als ongepast beschouwen (Janschewitz, 2008; Jay, 2009). Naast religie speelt 

geslacht een rol. Het blijkt dat mannen en vrouwen ongeveer evenveel schelden, maar dat 

mannen grovere woorden gebruiken dan vrouwen (Jay & Janschewitz, 2006, in Jay & 

Janschewitz, 2008). Vrouwen beoordelen woorden dan ook vaak als meer offensief dan 

mannen (Beers-Fägersten, 2007; Jay & Janschewitz, 2008). 

Ook leeftijd is een belangrijke factor voor de taboewaarde van scheldwoorden 

(Stapleton, 2010). Over de rol die leeftijd speelt bij het toekennen van taboewaarde aan 

scheldwoorden is voor het Nederlands weinig bekend. 

2.1.5 LEEFTIJD 
Leeftijd heeft een sterke invloed op de taboewaarde van scheldgedrag. Veel onderzoek richt 

zich op scholieren, studenten, adolescenten en jongvolwassenen, omdat blijkt dat schelden 
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voor jongeren van grote waarde is voor het ontwikkelen en vormgeven van hun identiteit 

(Stapleton, 2010): door dezelfde scheldwoorden als je vrienden te gebruiken, laat je zien dat 

je bij hen hoort. Voor ouderen lijkt deze functie nauwelijks van belang. Zij gebruiken meestal 

de woorden die ze in hun jeugd hebben geleerd, die door jongeren als conventioneel worden 

gezien (Jay, 1999) en daarmee meer aanvaardbaar zijn. 

 Onderzoek wijst uit dat jongeren op nog meer aspecten sterk verschillen van oudere 

leeftijdscategorieën. Het blijkt bijvoorbeeld dat ouderen het minst en jongeren het meest 

schelden van alle leeftijdscategorieën (Jay, 1999; McEnery, 2006; Sterkenburg, 2008; Jay, 

2009). Jongeren gebruiken bovendien de grofste scheldwoorden van alle leeftijdsgroepen en 

ouderen gebruiken de minst krachtige scheldwoorden (McEnery, 2006; Sterkenburg, 2008). 

Opvallend is dat deze onderzoekers niet vermelden vanuit wiens perspectief en op basis van 

welke scheldwoorden deze grofheid gemeten is, terwijl zulke factoren van groot belang zijn 

bij het toekennen van taboewaarden aan scheldwoorden. Kinderen vinden bijvoorbeeld heel 

andere woorden grof (scheet, sukkel) dan volwassenen (Jay & Janschewitz, 2005, in Jay & 

Janschewitz, 2008).  

 Het spreken over ‘jongeren’ vergeleken met ‘ouderen’ vraagt echter om expliciete 

leeftijden. Consistente leeftijdscategorieën ontbreken echter in het onderzoek naar taboetaal. 

Over het algemeen wordt met jongeren de periode van adolescentie of jongvolwassenheid 

aangeduid (McEnergy, 2006; Stapleton, 2010). Gehanteerde leeftijden bij deze periode zijn 

bijvoorbeeld 15-25 jaar (McEnergy, 2006), ‘the 20’s’ (DeWaele, 2011) of 18-24 jaar 

(Sterkenburg, 2008). Naar ouderen wordt verwezen met bijvoorbeeld 55 jaar en ouder 

(Klasema, 2009) en 60 jaar en ouder (McEnery, 2006). Van Sterkenburg (2008) spreekt over 

‘generaties’ (hoewel hij nergens verantwoordt op basis waarvan hij deze indeelt) en vergelijkt 

leeftijdscategorieën van 10-25, 26-50 en 51-95 jaar. Soms deelt hij deze op in kleinere 

categorieën, bijvoorbeeld 18-24 en 71-80 jaar. 

Leeftijdscategorieën worden hoe dan ook onderscheiden omdat de acceptatie van 

scheldwoorden door de tijd heen verandert (Fry, 2011). Zo’n vijftig jaar geleden werd er 

gesproken van taalverruwing bij de jeugd, veroorzaakt door democratisering van Nederland 

vanaf de jaren zestig. Door de democratisering was er steeds meer vrijheid voor emoties en 

vrije ontplooiing, wat gepaard ging met een grotere tolerantie voor de woordkeuze. 

Bovendien was er vanaf de jaren zestig sprake van ontkerkelijking, wat een veranderende 

houding ten opzichte van religieuze vloeken veroorzaakte: schelden in de naam van een niet 

bestaande God betekende minder, waardoor die woorden een minder grote taboewaarde 

kregen (Belga, 2008; Sterkenburg, 2008). Gevolg: een vermindering van religieuze vloeken 

en het gebruik van nieuwe, meer uitdagende vloeken (shit, kut). Vanaf de jaren zestig 

veranderde dus het heersende normen- en waardenpatroon van welke woorden aanvaardbaar 

waren. Logischerwijs bleven de religieuze taboewoorden voor de ouderen van die tijd, die wel 

bleven vasthouden aan hun conventionele normen- en waardenpatroon, wel schokkend.  

Tegenwoordig lijkt een zelfde trend zichtbaar. Zoals in de inleiding beschreven werd, 

stellen enkele wetenschappers dat er de laatste jaren een sterke toename is van verbale 

agressie (Sterkenburg, 2008; Schuyt, 2006; Stokkom, 2010). Inderdaad blijkt bijna de helft 

van de taboetaal uit schelden te bestaan (Klasema, 2009). Schuyt (2006), Van Sterkenburg 

(2008) en Van Stokkom (2010) stellen dat dit het gevolg is van de liberalisering van de 
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opvoeding: omdat in de opvoeding tegenwoordig alles mag en kinderen altijd opgehemeld 

worden door hun ouders, denken ze dat alles mag en hebben ze een enorm groot ego. Dit ego 

vraagt echter voortdurend om bevestiging en aandacht, waardoor de drempels van agressie en 

frustratie verlaagd zijn en jongeren korte lontjes hebben. ‘De samenleving verhardt, hetgeen 

leidt tot een cascade van haat’, stellen respondenten uit een onderzoek van Van Sterkenburg 

(2008). Er wordt een grote stijging van schelden in de directe omgeving geobserveerd door 

mensen uit alle leeftijdscategorieën, met uitzondering van jongeren van 18-24 jaar 

(Sterkenburg, 2008). Dit lijkt een bevestiging van de indruk die Schuyt (2006), Van 

Sterkenburg (2008) en Van Stokkom (2010) hebben: de jeugd van tegenwoordig gebruikt 

steeds meer verbale agressie. Of die indruk terecht is, blijft echter onbekend. 

Bovenstaande situatie lijkt vergelijkbaar met die van vijftig jaar geleden. Het 

belangrijkste verschil is dat er vijftig jaar geleden niet meer gescholden werd, maar dat de 

toekenning van taboewaarden aan bepaalde taboewoorden veranderde bij jongeren en meer 

gelijk bleef bij ouderen. Wellicht hebben jongeren tegenwoordig ook een ander normen- en 

waardenpatroon dan ouderen, waardoor jongeren bepaalde scheldwoorden meer aanvaardbaar 

vinden dan ouderen. Omdat ouderen het tegenwoordige schelden wellicht niet aanvaardbaar 

vinden, spreken zij over een vergroving van het taalgebruik. Een belangrijke vraag is of deze 

aanvaardbaarheid tegenwoordig ook verschillend is voor verschillende soorten 

scheldwoorden, zoals vijftig jaar geleden het geval was met religieuze vloeken. 

2.2 BESTAANDE ONDERZOEKSMETHODEN 
In deze sectie wordt uiteengezet wat er tot nu toe voor methoden gehanteerd zijn om de 

attituden tegenover taal en schelden te meten. Allereerst zal beschouwd worden of het 

Engelse onderzoek representatief is voor het Nederlandse (2.2.1), vervolgens zal gereflecteerd 

worden op de bestaande methoden naar taboewaarden van scheldwoorden (2.2.2) en ten slotte 

zal een vergelijking gemaakt worden tussen sociolinguïstisch taalattitudeonderzoek en 

onderzoek naar de taboewaarde van scheldwoorden (2.2.3). 

2.2.1 ENGELS EN NEDERLANDS SCHELDWOORDENONDERZOEK 
Zoals in het bovenstaande literatuuroverzicht te zien is, is veel onderzoek naar schelden in de 

Engelse taal gedaan. Het is echter ook gebleken dat de taboewaarde van bepaalde categorieën 

scheldwoorden afhankelijk is van het normen- en waardenpatroon waaraan het getoetst wordt 

(Sterkenburg, 2008). Deze normen- en waarden verschillen per cultuur. Daardoor is het de 

vraag in hoeverre het Engelse onderzoek naar de taboewaarde van woorden in verschillende 

leeftijdscategorieën representatief is voor het Nederlandse. Nederlanders gebruiken ten 

opzichte van andere nationaliteiten meer grove taal en kennen er dus een lagere taboewaarde 

aan toe. Dat blijkt bijvoorbeeld en uit het ‘wegpiepen’ van scheldwoorden in Amerika 

(Pinker, 2007). De Engelse taboewaarden voor verschillende categorieën scheldwoorden zijn 

dus niet te generaliseren naar de Nederlandse woorden. Om de taboewaarden voor het 

Nederlands te kunnen onderzoeken, is het echter wel interessant om te reflecteren op welke 

methoden er tot nu toe gehanteerd zijn om taboewaarden te bepalen.  
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2.2.2 ONDERZOEK NAAR DE TABOEWAARDE VAN SCHELDWOORDEN 
Linguïstisch onderzoek naar de taboewaarde van verschillende scheldwoorden heeft 

voornamelijk gebruik gemaakt van bestaande bronnen (corpora, grammatica en 

woordenboeken) en directe beoordelingsschalen (Jay, 2009; Beers-Fägersten, 2007). In deze 

beoordelingsschalen wordt expliciet aan respondenten gevraagd hoe offensief, agressief of 

taboe bepaalde scheldwoorden zijn. De respondenten moeten hun beoordeling meestal per 

woord op een semantische differentiaal aangeven. Van Sterkenburg (2008) gebruikte een 

vereenvoudigde versie en vroeg zijn respondenten een aantal scheldwoorden direct op 

volgorde van aanvaardbaarheid te sorteren. 

Beers-Fägersten (2007) bekritiseert deze methode: door taboewoorden als losse 

elementen aan te bieden, kunnen respondenten het potentiële gebruik volledig naar eigen 

inzicht interpreteren. Inderdaad bleek in het literatuuroverzicht dat de taboewaarde van 

scheldwoorden van vele factoren afhankelijk is (Jay & Janschewitz, 2008; Sterkenburg, 2008; 

Jay, 2009; Stapleton, 2010): zo beïnvloedt de intonatie van het scheldwoord of er een 

belediging of liefkozing uitgedrukt wordt (Sterkenburg, 2008; Norrick & Beers-Fagërsten, 

2012). Beers-Fägersten (2007) benadrukt echter het belang van de context waarin 

scheldwoorden worden aangeboden en laat in haar onderzoek alle scheldwoorden in een 

specifieke context beoordelen. Waar in de literatuur gesteld wordt dat scheldwoorden altijd 

als offensief gezien worden, stelt Beers-Fägersten (2007) dat scheldwoorden in veel contexten 

juist niet als onbeschoft en onaanvaardbaar gezien worden.   

Naast het aanbieden van losse woorden is de directe vraag naar de aanvaardbaarheid 

van scheldwoorden bekritiseerd: in hoeverre reflecteren directe bevragingen de werkelijke 

attitude tegenover bepaalde taboewoorden, en worden deze vragen niet sterk gekleurd door de 

kennis en het wereldbeeld van de onderzoeker (Verhoeven, 1997; Elias, 1999; Sterkenburg, 

2008)? Ook Jay & Janschewitz (2008) stellen dat schelden het best in natuurlijke setting 

bestudeerd kan worden, hoewel laboratoriumstudies meer controle over variabelen bieden. 

Daarnaast wordt betoogd dat het aanbieden van schriftelijke taboewoorden andere resultaten 

kan opleveren dan gesproken taboewoorden: taboewoorden komen frequenter voor in 

gesproken, dan in geschreven taal (Jay, 2009). Op basis van deze kritiek lijkt het belangrijk te 

onderzoeken wat andere methoden naar scheld- of taalattituden kunnen opleveren voor het 

onderzoek naar schelden, in vergelijking met de gebruikelijke directe methoden.  

2.2.3 TAALATTITUDEONDERZOEK  
In de jaren zeventig van de vorige eeuw is er in de sociolinguïstiek een zelfde stroom van 

kritiek gekomen op de tot dan toe dominante meetmethode van taalattituden. Taalattituden 

zijn de oordelen die mensen over een bepaalde taalvariëteit (dialecten, accenten) hebben 

(Meyerhoff, 2011) en worden gevormd door sociale normen (Boves & Gerritsen, 1995). Deze 

attituden werden oorspronkelijk gemeten door respondenten stellingen over taalvariëteiten te 

laten beoordelen op Likertschalen (Jonkman, 1989). De kritiek die op deze directe 

meetmethode kwam is vergelijkbaar met die besproken in 2.2.2: in deze wijze van 

attitudemeting zouden respondenten geneigd zijn de Likertschalen met sociaalwenselijke 

antwoorden in te vullen, in plaats van hun werkelijke attitude (Jonkman, 1989).  
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Om de werkelijke taalattituden te meten, is door de sociale psychologie een indirecte 

methode ontwikkeld: de ‘matched-guise’techniek (Jonkman, 1989; Boves & Gerritsen, 1995). 

De matched guise-techniek is een techniek waarbij respondenten een aantal fragmenten horen. 

In de fragmenten zijn verschillende taalvariëteiten te horen. De fragmenten worden door 

dezelfde meertalige spreker ingesproken, om onder andere stemkwaliteit en spreektempo 

gelijk te schakelen (Drager, 2013). Ter afleiding worden een aantal fragmenten van andere 

sprekers toegevoegd, zodat het de respondenten niet opvalt dat in het onderzoek dezelfde 

stemmen voorkomen. Op grond van de gehoorde fragmenten moeten de proefpersonen 

vervolgens de persoonlijkheden van de sprekers beoordelen door middel van semantische 

differentialen: schalen waarbij twee tegengestelde persoonlijkheidskenmerken worden 

weergegeven (bijvoorbeeld vriendelijk-onvriendelijk). Omdat de respondenten denken dat zij 

alleen de sprekers beoordelen, is hun aandacht niet specifiek gericht op de gesproken taal. Zo 

worden de taalattituden op indirecte wijze gemeten (Jonkman 1989; Boves & Gerritsen 1995). 

 Wellicht kan deze indirecte methode ook gehanteerd worden in het onderzoek naar de 

taboewaarde van scheldwoorden, om de vergelijkbare kritiek op de directe methode te 

omzeilen. In 2.1 bleek dat de taboewaarden van scheldwoorden gerelateerd kunnen worden 

aan attituden: de taboewaarde geeft de attitude tegenover een scheldwoord weer. Wellicht kan 

daarom aangenomen worden dat de attitude tegenover scheldwoorden ook de taboewaarden 

van die scheldwoorden weerspiegelt. Deze relatie is al eens eerder opgemerkt en aangenomen, 

en zelfs onderzocht: Scott Baudhuin (1972) liet religieuze en seksuele taboewoorden 

beoordelen op semantische differentialen en deed op basis daarvan uitspraken over de mate 

van taboe van de woorden.  

Een belangrijk verschil is dat het oorspronkelijke sociolinguïstische onderzoek naar 

taalattituden vooral gericht is op de attitude tegenover taalvariëteiten, terwijl de taboewaarde 

van scheldwoorden de attitude tegenover een woord reflecteert. Een enkel scheldwoord vormt 

een te kort fragment om op persoonlijkheidskenmerken beoordeeld te kunnen worden. Dit 

hoeft echter geen probleem te zijn voor de toepassing van de matched-guisetechniek. Ten 

eerste heeft Beers-Fägersten (2007) laten zien dat het loont om scheldwoorden in een kleine 

context te laten beoordelen, omdat de context de interpretatie van het specifieke scheldwoord 

bepaalt; ten tweede kan gebruik gemaakt worden van een hele categorie scheldwoorden, in 

plaats van een enkel woord. Een voordeel hiervan is dat met een semantische categorie 

scheldwoorden gemakkelijk gegeneraliseerd kan worden naar de vele verschillende 

scheldwoorden die er bestaan. Bovendien voorkomt dit dat de matched-guisetest te 

omvangrijk wordt.  

2.3 OPERATIONALISATIE VAN BEGRIPPEN 
In dit eindwerkstuk zullen diverse begrippen uit de literatuur gehanteerd. Om verwarring over 

deze begrippen te voorkomen, worden ze op de volgende pagina kort gedefinieerd zoals ze 

gehanteerd worden in deze studie.  

 

 Scheldwoorden zijn een onderdeel van de taboetaal, het lexicon van offensieve 

emotionele woorden (Jay, 2009). Scheldwoorden zijn zelfstandig naamwoorden in de 

vorm van een vocatief. Ze worden specifiek gebruikt om concrete personen te 
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kwetsen, beledigen of kleineren met de betekenis van het gebruikte scheldwoord 

(Bond tegen het Vloeken, z.d.
b
; Sterkenburg, 2008; Stephens & Umland, 2011). 

 

 Onder taboewaarde wordt de mate waarin een woord wordt gezien als onbeschoft, 

afkeurenswaardig en onbehoorlijk verstaan (Sterkenburg, 2008; Janschewitz, 2008). 

Deze waarden zullen betrekkelijk zijn: de relatieve taboewaarden worden bepaald 

door een vergelijking van twee taboewaarden, bijvoorbeeld de taboewaarden van twee 

groepen of twee woorden ten opzichte van elkaar. 

 

 De categorieën scheldwoorden zijn de classificaties waarnaar de scheldwoorden zijn 

ingedeeld: de denotaties van de woorden. In dit onderzoek worden drie categorieën 

scheldwoorden gehanteerd. De categorie ziekten verwijst naar de scheldwoorden die 

verwijzen naar een psychische of fysieke ziekte of aandoening, de categorie 

seksualiteit verwijst naar alle scheldwoorden die verwijzen naar een seksuele term of 

daad en de categorie kleinerend verwijst naar alle scheldwoorden die naar het lage 

intelligentieniveau van een persoon verwijzen. 

 

 De begrippen jongeren en ouderen duiden de leeftijden van de respondenten aan. 

Uiteraard zijn deze begrippen zijn relatief; ze geven slechts de aard van vergelijking 

aan. Respondenten met een leeftijd tussen de 15 en 30 jaar worden geclassificeerd als 

jongeren. Deze leeftijdscategorie is gebaseerd op de adolescentieperiode die vaak 

gehanteerd wordt in de literatuur (McEnergy, 2006; Stapleton, 2010), maar uit 

praktische overwegingen met vijf jaar verhoogd: op deze manier kunnen meer 

respondenten geïncludeerd worden. Om het contrast tussen twee leeftijdsgroepen goed 

aan te kunnen tonen, is gekozen voor een duidelijk oudere leeftijdscategorie: 

respondenten met een leeftijd tussen de 50 en 65 jaar worden geclassificeerd als 

ouderen. Deze leeftijdscategorie is gebaseerd op Klasema (2009), maar wederom uit 

praktische redenen iets verlaagd. Verwacht werd dat met een iets lagere leeftijdsgroep 

meer respondenten bereikt konden worden. Bovendien is aan de leeftijdscategorie 

ouderen in tegenstelling tot andere onderzoeken een bovengrens gesteld; dit om de 

twee leeftijdscategorieën een gelijke spreiding van mogelijke leeftijden te laten 

hebben. 
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3 ONDERZOEKSVRAGEN 
 

In dit hoofdstuk zullen de onderzoeksvragen (3.1) en hypotheses (3.2) van dit onderzoek 

besproken worden, waaruit duidelijk zal worden op welke vragen een antwoord gezocht wordt 

en wat de verwachte antwoorden zijn.  

3.1 ONDERZOEKSVRAGEN 
Uit het theoretisch kader bleek dat er, net als vijftig jaar geleden, tegenwoordig stemmen te 

horen zijn die zeggen dat de huidige samenleving een sterke toename van verbale agressie 

kent (Schuyt, 2006; Sterkenburg, 2008; Stokkom, 2010). Zestig jaar geleden kon de 

zogenaamde stijging van taboetaal gerelateerd worden aan een veranderend normen- en 

waardenpatroon tegenover verschillende soorten scheldwoorden. Of de indruk van de 

zogenaamde toename van huidige verbale agressie ook op deze manier verklaard kan worden, 

wordt in dit eindwerkstuk onderzocht. Uit de bestaande literatuur is echter duidelijk geworden 

dat er een gebrek aan kennis is over taboewaarde die door jongeren en ouderen aan 

verschillende categorieën scheldwoorden wordt toegekend. De kennis die over dit onderwerp 

verkregen is, is op een veel bekritiseerde, niet-systematische manier uitgevoerd. Er is meer en 

beter onderzoek nodig om te kunnen bepalen of jongeren en ouderen het eens zijn over de 

taboewaarde van deze scheldwoorden. Om hier een begin mee te maken, zijn in deze studie 

een aantal onderzoeksvragen opgesteld. De hoofdvraag zal in sectie 3.1.1 besproken worden 

en in 3.1.2 opgedeeld worden in verschillende deelvragen. 

3.1.1 HOOFDVRAAG 
In deze studie wordt onderzocht welke taboewaarden Nederlandse jongeren (15-30 jaar) en 

ouderen (50-65 jaar) aan verschillende categorieën scheldwoorden toekennen en op welke 

manier deze attituden van elkaar verschillen. De volgende onderzoeksvraag is daarbij 

geformuleerd:  

 

Hoe verschillen jongeren (15-30 jaar) en ouderen (50-65 jaar) van elkaar wat betreft 

hun toekenning van taboewaarde aan verschillende categorieën scheldwoorden 

(ziekten, seksualiteit en kleinerend)? 

3.1.2 DEELVRAGEN 
Om de onderzoeksvraag op een gestructureerde manier te beantwoorden, zijn een aantal 

deelvragen geformuleerd.  

Uit Engels onderzoek (Hamilton, 1989; Jay, 2009; Stapleton, 2010) is gebleken dat 

sprekers van scheldwoorden gezien worden als onbetrouwbaar, incompetent, sociaal 

onhandig, laag opgeleid en onaangenaam. Als scheldwoorden de sociale harmonie 

bevorderen, kunnen ze echter geassocieerd worden met verbondenheid naar de spreker 

(Winters & Duck, 2001). Met de volgende deelvragen moet worden onderzocht of dit ook 

voor het Nederlands geldt en of jongeren en ouderen daarin van elkaar verschillen: 
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i. Welke attituden hebben jongeren (15-30 jaar) en ouderen (50-65 jaar) tegenover 

verschillende categorieën scheldwoorden (ziekten, seksistisch en kleinerend), en zijn 

er verschillen in deze attituden? 

 

Schelden beïnvloedt de attituden van mensen naar de gebruikte scheldwoorden. Omdat elk 

scheldwoord een variabele taboewaarde heeft, wordt in dit onderzoek de aanname gedaan dat 

ook de taboewaarde een rol speelt in het vormen van attituden tegenover scheldende 

taalgebruikers. Omdat de attitude wordt gevormd door het gebruikte scheldwoord en zijn 

taboewaarde, zal de vorm van de attitude weerspiegelen wat de taboewaarde van het 

scheldwoord is. Deze aanname is in het scheldwoordenonderzoek eerder gedaan (Scott 

Baudheim, 1972). Met dit principe in het achterhoofd zal de volgende deelvraag beantwoord 

worden:  

 

ii. Welke taboewaarden kunnen er aan de verschillende categorieën scheldwoorden 

(ziekten, seksistisch en kleinerend) worden toegekend op basis van de attituden van 

jongeren (15-30 jaar) en ouderen (50-65 jaar), en zijn er verschillen in deze 

taboewaarden? 

 

Op Van Sterkenburgs directe schriftelijke bevraging van frequentie en aanvaardbaarheid van 

scheldwoorden (1997; 2001; 2008) is enige kritiek gekomen: in hoeverre geven de gedachten 

van de respondenten over de frequentie en aanvaardbaarheid van scheldwoorden ook de 

daadwerkelijke frequentie en taboewaarde weer (Verhoeven, 1997; Elias, 1999; Sterkenburg, 

2008) en leveren schriftelijke scheldwoorden niet een heel ander resultaat op dan gesproken 

scheldwoorden (Jay, 2009)? Om te onderzoeken of een indirecte methode met gesproken 

scheldwoorden een verbetering is op een directe methode met schriftelijke scheldwoorden, zal 

de volgende vraag worden beantwoord:  

  

iii. In hoeverre weerspiegelt de indirecte vraag naar de attituden van sprekers van 

verschillende categorieën gesproken scheldwoorden (ziekten, seksualiteit en 

kleinerend) de directe vraag naar de taboewaarde die jongeren (15-30 jaar) en ouderen 

(50-65 jaar) aan dezelfde categorieën scheldwoorden op schrift toekennen? 

3.2 HYPOTHESEN 
De taboewaarde van een scheldwoord is afhankelijk van het normen- en waardenpatroon van 

een individu, groep of generatie (Sterkenburg, 2008). Woorden met een taboeonderwerp 

zullen in een bepaalde mate afgekeurd worden door deze normen en waarden en dus een 

relatief hoge taboewaarde toegekend krijgen. Aangenomen wordt dat deze afkeuring zich 

weerspiegelt in de attitude die mensen hebben tegenover mensen die deze scheldwoorden 

uitspreken: scheldende mensen worden beoordeeld als laag opgeleid, onbetrouwbaar, 

incompetent, sociaal onhandig en onaangenaam (Hamilton, 1989; Jay, 2009; Stapleton, 2010). 

Op basis hiervan is de volgende hypothese opgesteld: 
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1. De attitude van zowel jongeren (15-30 jaar) als ouderen (50-65 jaar) tegenover alle 

drie de categorieën scheldwoorden (ziekten, seksualiteit en kleinerend) is over het 

algemeen negatief.  

 

Schuyt (2006), Van Sterkenburg (2008) en Van Stokkom (2010) spreken over de 

‘verhuftering’ van Nederland en wijzen daarvoor met een beschuldigende vinger naar de 

jongere generaties: hun te liberale opvoeding heeft tot een enorme toename van verbale 

agressie geleid. Het is echter bekend dat er onenigheid bestaat over de taboewaarde van 

scheldwoorden tussen verschillende leeftijdscategorieën (Jay & Janschewitz, 2005, in Jay & 

Janschewitz, 2008). Bovendien wijst onderzoek uit dat jongeren de hoogste en ouderen de 

laagste scheldfrequentie hebben  (Jay, 1999; McEnery, 2006; Sterkenburg, 2008; Jay, 2009) 

en dat het veelvoudig gebruik van scheldwoorden, de kracht van die scheldwoorden doet 

afnemen  (Jay, 2009; Stephens & Umland, 2011; Labyrint, 2013). Als deze bevindingen 

gecombineerd worden, mag verwacht worden dat jongeren door hun hoge scheldfrequentie 

een positievere attitude tegenover schelden hebben dan ouderen, die relatief weinig schelden. 

Wellicht kan hiermee de negatieve attitude van Schuyt (2006), Van Sterkenburg (2008) en 

Van Stokkom (2010) tegenover het schelden van de huidige generaties verklaard worden. De 

volgende hypothese is opgesteld:    

 

2. De attitude van ouderen (50-65 jaar) tegenover alle drie de categorieën scheldwoorden 

(ziekten, seksualiteit en kleinerend) is negatiever dan die van jongeren (15-30 jaar). 

 

Hoewel scheldwoorden in een bepaalde mate worden afgekeurd door het heersende normen- 

en waardenpatroon (Sterkenburg, 2008), vervult de uiting van scheldwoorden en andere 

taboetaal voor jongeren een sociale functie. Door dezelfde scheldwoorden te uiten als je 

vriendengroep, identificeer je je met hen en laat je zien dat je erbij hoort. Voor ouderen speelt 

deze functie nauwelijks een rol (Stapleton, 2010). Er kan dus verwacht worden dat jongeren 

uit het heersende normen- en waardenpatroon weten dat scheldwoorden niet gepast zijn in 

bepaalde boodschappen, maar dat ze wel sterke mening hebben voor de aantrekkelijkheid van 

bepaalde soorten scheldwoorden, omdat deze al dan niet in de groep waar ze bij willen horen 

gebruikt worden:  

 

3. De attitude van jongeren (15-30 jaar) zal wisselend zijn wat betreft de attractiviteit van 

de drie categorieën scheldwoorden (ziekten, seksualiteit en kleinerend), terwijl die van 

ouderen (50-65 jaar) voor de drie categorieën gelijk is.  

 

Aangenomen wordt dat een relatief hoge taboewaarde een negatievere attitude tegenover het 

betreffende scheldwoord veroorzaakt, dan een relatief lage taboewaarde. Hoe positief of 

negatief de attitude tegenover een scheldwoord uiteindelijk is, zal dus iets zeggen over de 

taboewaarden van de gehoorde scheldwoorden. Verwacht wordt dat de scheldwoorden bij een 

negatievere attitude, een hogere taboewaarde hebben. In aansluiting op hypothese 2 is daarom 

de volgende hypothese opgesteld: 

 



20 

 

4. Ouderen (50-65 jaar) zullen aan alle categorieën (ziekten, seksualiteit en kleinerend) 

een sterkere taboewaarde aan scheldwoorden toekennen dan jongeren (15-30 jaar). 

 

Zo’n zestig jaar geleden veranderde als gevolg van de ontkerstening de attitude 

tegenover en de taboewaarde van religieuze vloeken (Belga, 2008; Sterkenburg, 2008). Op 

basis hiervan kan verwacht worden dat tegenwoordig ook de taboewaarde ten aanzien van 

verschillende categorieën scheldwoorden verschillend is. In tegenstelling tot het Engels, 

waarin seksuele scheldwoorden steeds meer aanvaardbaar worden gevonden (Fry, 2011), stelt 

Van Sterkenburg (2008) uit een onderzoek onder studenten voor het Nederlands dat de 

woorden klootzak, lul en hoer de hoogste taboewaarden toegekend krijgen. Woorden als 

sukkel, nerd en trut hebben volgens deze studenten de laagste taboewaarden (Sterkenburg, 

2008). De 72-jarige schrijver merkt hierbij echter op dat hij zich ten aanzien van deze lage 

taboewaarde ‘de prins der traagheid’ voelt. Op basis van deze literatuur zijn de volgende 

hypothesen opgesteld: 

 

5. Voor zowel ouderen als jongeren zullen de scheldwoorden in de categorie 

‘seksualiteit’ de hoogste taboewaarde toegekend krijgen. 

 

6. In de categorie ‘kleinerend’ zal het verschil in de hoogte van de taboewaarde tussen 

jongeren (15-30 jaar) en ouderen (50-65 jaar) het grootst zijn: ouderen zullen deze 

categorie een hogere taboewaarde toekennen dan jongeren. 

 

Jay (2009) stelt dat het aanbieden van schriftelijke taboewoorden andere resultaten kan 

opleveren dan het aanbieden van gesproken taboewoorden, omdat taboetaal frequenter 

voorkomt in spreektaal dan in schrijftaal. De mogelijkheid dat er verschillende resultaten uit 

de directe en indirecte vraag naar taboewaarde van verschillende categorieën scheldwoorden 

komen, blijft daardoor bestaan. De volgende hypothese is daarom opgesteld: 

 

7.  Er zullen enige verschillen zijn in de resultaten van de directe en indirecte vraag naar 

taboewaarde van verschillende categorieën scheldwoorden (ziekten, seksualiteit en 

kleinerend) bij zowel jongeren (15-30 jaar) als ouderen (50-65 jaar). 
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4 METHODE 
 

Om de onderzoeksvragen te beantwoorden, is de bestaande matched-guisemethode op een 

aangepaste manier toegepast. In sectie 4.1 worden de specifieke variabelen voor dit 

experiment besproken. In sectie 4.2 wordt het gebruikte materiaal toegelicht en in sectie 4.3 

de respondenten. 

4.1 ONDERZOEKSVARIABELEN 
De antwoorden op de onderzoeksvragen zijn op een empirische manier gezocht, door middel 

van de sociolinguïstische matched-guisetechniek. Jongeren (15-30 jaar) en ouderen (50-65 

jaar) hebben dezelfde spreker in drie fragmenten beoordeeld op persoonlijkheidskenmerken. 

De afhankelijke variabele die met die beoordelingen gemeten werd, is de taboewaarde van de 

gebruikte scheldwoorden: hoe negatiever de attitude tegenover de spreker, hoe hoger de 

taboewaarden van de gebruikte scheldwoorden.  

 De onafhankelijke variabelen in dit onderzoek zijn groep (leeftijd: jongeren vs. 

ouderen) en categorie scheldwoord (ziekten vs. seksualiteit vs. kleinerend). Deze categorieën 

zijn gebaseerd op de combinatie van hoge frequentie (Oudenhoven et al., 2008; Sterkenburg, 

2008; NAMM, 2014) en het bestaan van voldoende scheldwoorden in die categorie 

(Sterkenburg 2008). De categorieën geaardheid en etniciteit zijn niet opgenomen in het 

onderzoek vanwege het feit dat de karaktertrekken die de uitgescholden persoon krijgt 

toegewezen, te specifiek zijn om in combinatie voor te komen: zo kan iemand niet 

tegelijkertijd worden uitgescholden voor jood en Turk.  

4.2 MATERIAAL 
De data voor dit onderzoek werden verzameld door middel van een online enquête met twee 

onderdelen, die in deze sectie verantwoord zullen worden: de geluidsfragmenten (4.2.1) en de 

uiteindelijke enquête (4.2.2). 

4.2.1 GELUIDSFRAGMENTEN 
Voor de geluidsfragmenten zal stapsgewijs het proces van samenstelling worden beschreven: 

van het bepalen van het design (4.2.1.1), naar het schrijven van de teksten (4.2.1.2), naar het 

bepalen van de spreker (4.2.1.3), tot het opnemen van de teksten (4.2.1.4) . 

4.2.1.1 Design 

Oorspronkelijk bestond het design van de studie uit drie experimentele en drie afleidende 

fragmenten. De drie afleidende fragmenten (‘fillers’) zouden door verschillende mannen 

ingesproken worden, wat de respondenten zou afleiden van het feit dat de drie experimentele 

stimuli door dezelfde spreker zijn ingesproken. Deze fillers werden tussen de experimentele 

stimuli geplaatst. Bovendien zouden de fillers worden opgenomen om de respondenten af te 

leiden van de focus van het onderzoek. Verwacht werd dat het lastig zou zijn om de 

proefpersonen niet bewust te laten zijn van het feit dat scheldwoorden beoordeeld zouden 

worden, aangezien deze woorden vanwege hoge emotionele waarde sterk opvallen. Om toch 

verwarring te scheppen, werden fillers gekozen die een andere categorie taboewoorden 
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representeerden: vloeken en verwensingen (Jay, 2009; Sterkenburg 2008) (zie bijlage 3 voor 

de tekst van de fillers). Omdat de mate van geoefendheid een rol kan spelen bij de 

beoordeling van de sprekers (Jonkman 1989), werd het experiment begonnen met een filler 

om de proefpersonen een indruk te geven van de manier van scoren. 

 Na 19 respondenten bleek echter dat het experiment met zes luisterfragmenten te 

omvangrijk was. 5 respondenten (26.3%) zijn na drie of vier fragmenten gestopt, waardoor 

hun resultaten niet bruikbaar waren. Vanwege dit hoge uitvalspercentage en het risico dat 

respondenten na een aantal fragmenten niet meer serieus luisteren is besloten het design van 

de studie te wijzigen: filler 2 en 3 zijn uit het experiment verwijderd. Filler 1 is blijven staan 

om ervoor te zorgen dat de respondenten voor het beluisteren van het eerste doelfragment al 

kennis hebben van de manier van beoordelen.  

 

4.2.1.2 Tekst  

Voor de fragmenten is een fictieve klachtenlijn van de Nederlandse Spoorwegen (NS) 

bedacht, waarnaar mensen zogenaamd kunnen bellen als zij een klacht over hun treinreis 

hebben. Dit onderwerp leent zich goed voor het invoegen van scheldwoorden, omdat 

taboewoorden voornamelijk geuit worden bij negatieve emoties (Bond tegen het Vloeken, 

z.d.
a
; Jay & Janschewitz, 2008; Pinker, 2008; Jay, 2009; Fry, 2011). Gevoelens van frustratie, 

verontwaardiging en boosheid jegens de NS worden in klachten duidelijk. Verwacht wordt dat 

de situaties (o.a. veel vertraging, te volle treinen) voor zowel jongeren als ouderen herkenbaar 

zijn, waardoor de respondenten zich kunnen inleven in de respondenten en mogelijk de boze 

reacties begrijpen. Bovendien heeft een fictief slachtoffer als voordeel dat de respondenten 

niet persoonlijk uitgescholden worden, wat niet ethisch is. De klachten zijn gebaseerd op het 

bestaande online klachtenforum van de NS (http://nsklachtenforum.nl/). 

 De fragmenten hebben geen identieke inhoud, maar de opbouw is zeer vergelijkbaar. 

Een verschil daarin zou namelijk een verschil in beoordeling kunnen veroorzaken (Jonkman 

1989). Toch blijkt uit de grote invloed die contextuele variabelen hebben op de perceptie van 

scheldwoorden (Beers-Fägersten, 2007; Jay & Janschewitz, 2008; Jay, 2009; Stapleton, 2010; 

Fry, 2011) dat ook elk klein verschil in inhoud de attitude tegenover sprekers kan 

beïnvloeden. Om hiervoor te controleren, is een pretest gedaan onder een jonger (18) en ouder 

(52) familielid. In deze pretest werden de verhalen zonder scheldwoorden voorgelezen, zodat 

getest kon worden of de context rondom de scheldwoorden inhoudelijk gelijk was. De 

proefpersonen werd gevraagd hoe redelijk ze de klacht vonden en hoe boos de afzender van 

de klacht was. Op basis van hun antwoorden zijn enkele woorden genuanceerd en de verhalen 

in volledig uniforme opbouw geplaatst.  

Elke klacht begint met een groet, waarna de spreker de situatie feitelijk uitlegt. 

Vervolgens benoemt de spreker expliciet zijn boosheid en legt hij uit waarom hij persoonlijk 

getroffen is door de situatie. Daarna wordt de boosheid nogmaals uitgedrukt in verwijtende 

vragen en het uitdrukken van liever niet meer willen reizen met de NS. Ten slotte wordt een 

verwachting uitgesproken en de klacht afgesloten. De concrete opbouw van de drie verhalen 

is te vinden in bijlage 2. 

De scheldwoorden zijn daarna in de verhalen toegevoegd. Alle scheldwoorden zijn 

enkelvoudig (geen samenstelling of versterkt met adverbium) en frequent in gebruik 

http://nsklachtenforum.nl/
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(Oudenhoven et al., 2008; Sterkenburg, 2008; NAMM, 2014) (zie bijlage 1). De categorie 

kleinerend is geoperationaliseerd met de scheldwoorden watje, mietje, trut, prutser en sukkel, 

de categorie seksualiteit met de woorden lul, eikel, hoer, slet en klootzak en de categorie 

ziekten met teringlijer, kankerlijer, tyfusjong, mongool en downie.  

De woorden zijn in dezelfde zinframes in de fragmenten toegevoegd (bijvoorbeeld 

Stelletje…; Wat een…) en in dezelfde verhaalstadia (1 scheldwoord in ‘boosheid benoemen’; 

3 scheldwoorden in ‘persoonlijk getroffen’; 2 scheldwoorden in ‘boosheid uitdrukken’). 

Oorspronkelijk werden er in elk fragment acht verschillende scheldwoorden toegevoegd, maar 

toen uit een pretest bleek dat de proefpersonen vooral erg moesten lachen om de fragmenten, 

is dit aantal verminderd. De scheldwoorden die intuïtief niet vaak in het dagelijks leven 

voorkomen (bijvoorbeeld del, sloerie) zijn weggelaten, waardoor voor elk fragment 5 

scheldwoorden overbleven. Om dit geringe aantal te compenseren, is het meest frequente 

scheldwoord in elk fragment twee keer toegevoegd.   

De verschillende klachten in de fragmenten is een groot risico voor de 

gelijkschakeling van de fragmenten. Dezelfde inhoud voor alle fragmenten was echter een 

slechtere optie geweest. De respondenten moeten namelijk vier fragmenten beluisteren. Als 

daarin steeds hetzelfde verhaal wordt voorgelezen, zou de focus op de scheldwoorden des te 

meer opvallen en is de methode niet indirect meer. Bovendien is de kans groot dat het 

onderzoek voor de respondenten saai wordt, waardoor ze niet goed meer luisteren. Dit zou 

andere beoordelingen voor de laatste fragmenten, dan voor de eerste fragmenten kunnen 

opleveren. 

 

4.2.1.3 Sprekers 

De drie doelfragmenten zijn ingesproken door dezelfde spreker om te controleren voor 

invloeden van stemkwaliteit, spreektempo en volume. De spreker is een 23-jarige man. Omdat 

hij een professioneel toneelspeler is, heeft hij de negatieve emoties die bij de scheldwoorden 

horen realistisch over kunnen brengen. De toneelspeler heeft alle fragmenten op hard volume 

en met duidelijke articulatie en veel intonatie ingesproken, om de beledigende waarde van de 

scheldwoorden te benadrukken. De spreker heeft gepoogd dit bij alle fragmenten gelijk te 

houden; in mijn ogen is dit gelukt.  

Een consequentie van deze toneelkwaliteiten is dat de drie mannelijke sprekers van de 

afleidende fragmenten ook zo realistisch moesten zijn, om niet in het niets te vallen naast deze 

fragmenten. Dit is helaas niet gelukt: de drie mannelijke sprekers van de fillers kwamen te 

neutraal en zacht over, waardoor de woede in de doelfragmenten extra opvallend was. Omdat 

dit niet het doel van de fillers was, is ervoor gekozen de fillers ook door de 23-jarige 

toneelspeler in te spreken.  

 

4.2.1.4 Geluidsopnamen  

De geluidsopnamen zijn bij de spreker thuis gemaakt met behulp van een spraakrecorder, 

waardoor de geluidskwaliteit redelijk goed is. De opnames zijn tot video’s bewerkt in 

Windows Movie Maker: er is een voicemailpiep voor de geluidsfragmenten gezet en een 

afbeelding op de achtergrond van de video gezet. Deze afbeelding is een combinatie van twee 

screenshots (http://www.ns.nl/reizigers/klantenservice en 

http://www.ns.nl/reizigers/klantenservice
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http://www.ns.nl/zakelijk/contact/contact/contact-met-ns-business-services.html) dient de 

geloofwaardigheid van de NS-klachtenlijn te benadrukken. Uiteindelijk zijn de opnames op 

YouTube.nl gezet (zie figuur 1). 

 

 

Figuur 1 

Beeld van de geluidsfragmenten op YouTube.nl. 

 

4.2.2 ONLINE ENQUÊTE 
De online enquête is gepubliceerd op www.thesisthools.com (zie bijlage 4 voor letterlijke 

weergave). De enquête begint met een inleiding, waarin de respondent verteld wordt wat er 

van hem verwacht wordt. Daarna begint de tweedelige enquête. Deze twee onderdelen zullen 

in deze sectie uiteengezet worden: in 4.2.2.1 worden de semantische differentialen uiteengezet 

en in 4.2.2.2 de algemene vragen. 

 

4.2.2.1 Semantische differentialen 

Na het beluisteren van elk fragment wordt de respondenten gevraagd om de communicatie 

van de beluisterde klachten te beoordelen. Voor de beoordeling worden semantische 

differentialen met persoonlijkheidskenmerken gebruikt. Proefpersonen moeten op een 

zevenpuntschaal aangeven in hoeverre ze een kenmerk van toepassing vinden op de net 

gehoorde spreker.  

Vier van deze kenmerken (vriendelijk-onvriendelijk, sympathiek-onsympathiek, stoer-

niet stoer, humoristisch-niet humoristisch) vallen binnen de categorie ‘attractiviteit’ (Lambert 

et al., 1960, in Jonkman, 1989), omdat aangenomen wordt dat de respondent de spreker 

minder aantrekkelijk vindt als deze scheldwoorden gebruikt. Daarnaast is één eigenschap uit 

de categorie ‘competentie’ (Lambert et al., 1960, in Jonkman, 1989) toegevoegd om te 

onderzoeken of de voorgestelde beschouwing van schelders als laag opgeleiden (Stapleton, 

2010) in dit onderzoek gereproduceerd kan worden. Drie andere kenmerken (respectvol-

http://www.ns.nl/zakelijk/contact/contact/contact-met-ns-business-services.html
http://www.thesisthools.com/
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respectloos, beleefd-onbeschoft en redelijk-onredelijk) zijn toegevoegd om te meten in 

hoeverre de spreker gerechtvaardigd is om in zijn klacht de specifieke scheldwoorden te 

gebruiken.   

Om te controleren of de spreker de scheldwoorden goed heeft overgebracht en zo te 

controleren voor de lacherige reacties die eerste pretest op de fragmenten verschenen, zijn de 

kenmerken serieus-niet serieus en geloofwaardig-ongeloofwaardig toegevoegd. Aangenomen 

wordt dat de respondenten het fragment als niet serieus en ongeloofwaardig beschouwen, de 

spreker zijn werk niet goed heeft gedaan. Er kan dan worden getwijfeld aan de 

betrouwbaarheid van deze fragmenten.  

De persoonlijkheidskenmerken zijn voor alle fragmenten identiek. De negatieve en 

positieve polen staan wisselend aan de linker- en rechterkant, zodat de respondenten elk item 

opnieuw moeten evalueren (Jonkman, 1989). Na elke set semantische differentialen wordt de 

respondent in de gelegenheid gesteld om eventuele opmerkingen over de fragmenten achter te 

laten. Dit kan belangrijke informatie opleveren, die bij de gesloten vragen niet uitgelokt 

wordt. 

 

4.2.2.2 Algemene vragen 

Na de beoordeling van vier fragmenten worden de respondenten gevraagd waar ze denken dat 

de enquête over gaat, om te controleren of de respondenten op de hoogte zijn van het feit dat 

ze indirect de scheldwoorden hebben beoordeeld. Vervolgens wordt direct gevraagd welke 

van de scheldwoorden die in de fragmenten zijn gehoord, door de respondenten als meest en 

minst aanvaardbaar worden gezien. Ook wordt gevraagd hoe vaak de respondent denkt dat hij 

zelf scheldt, omdat bekend is dat de taboewaarde van scheldwoorden over het algemeen lager 

is als de respondent zelf vaak scheldt (Sterkenburg, 2008; Jay, 2009; Fry, 2011; Stephens & 

Umland, 2011).  

 Vervolgens volgen feitelijke vragen over de respondent. De vraag naar leeftijd is 

opgenomen om de condities ‘jong’ en ‘oud’ te kunnen bepalen en de vragen naar woonplaats 

en opleidingsniveau om een beeld te krijgen van welke respondenten de online enquête onder 

ogen krijgen. De vragen naar geslacht en religie zijn opgenomen omdat bekend is dat deze 

factoren een invloed kunnen hebben op de toekenning van taboewaarde aan scheldwoorden 

(Janschewitz, 2008; Jay, 2009; Beers-Fägersten, 2007).  

 Ten slotte wordt de respondent in de laatste vraag de gelegenheid geboden om nog 

aanvullende opmerkingen over (uit)schelden te kunnen geven.  

4.3 RESPONDENTEN 
In deze sectie wordt uiteengezet hoe en waarom de steekproef voor de enquête is 

samengesteld. In 4.3.1 zal beschreven worden wat het design van de steekproef is en 

vervolgens zal in 4.3.2 besproken worden hoe de uiteindelijke groep respondenten is 

samengesteld.   

4.3.1 DESIGN VAN DE STEEKPROEF 
De enquête is afgenomen met een gelegenheidssteekproef: een steekproef waarin alle 

respondenten die gemakkelijk toegankelijk waren en vrijwillig de vragenlijst wilden invullen, 
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zijn geïncludeerd. Wegens praktische overwegingen was dit, in combinatie met de online 

verspreiding van de enquête, de beste steekproef: in korte tijd zijn zo veel respondenten 

geworven. Bovendien kan een online enquête gemakkelijk anoniem worden ingevuld, 

waardoor er een kleinere kans is op sociaalwenselijke antwoorden: schelden is immers taal die 

niet gewenst is en kan schaamte en lacherigheid veroorzaken. 

De respondenten zijn via Facebook (met name jongeren), mail en mond-tot-mond (met 

name ouderen) geworven. Omdat de spreker van de fragmenten voor mij zelf onbekend was 

en de respondenten vooral binnen mijn persoonlijke netwerk geworven zijn, is verzekerd dat 

geen van de respondenten bekend was met de stem van de spreker. Op deze manier is de 

spreker-luisteraarrelatie voor alle respondenten gelijk gehouden. 

4.3.2 DEELGENOMEN RESPONDENTEN  
In totaal hebben 76 respondenten de enquête ingevuld. Daarvan hebben 11 respondenten de 

enquête niet volledig afgerond (14.5% van het totale aantal respondenten). Deze zijn 

geëxcludeerd uit de studie, omdat van hen onbekend is in welke conditie (jongeren of 

ouderen) ze behoren. Daarnaast waren er 4 respondenten met een leeftijd tussen de 30 en 50 

jaar (5.2% van het totale aantal respondenten). Omdat deze respondenten niet binnen de 

condities van deze studie vallen, zijn ook zij geëxcludeerd. Uiteindelijk heeft de vragenlijst 61 

bruikbare respondenten opgeleverd (80.3% van het totale aantal respondenten), waarvan 38 

jongeren (62.3%) en 23 ouderen (37.7%) (zie tabel 2 voor een  volledig overzicht van de 

leeftijden van de respondenten).  

 

Tabel 2 

Leeftijd in jaren van de respondenten (N=aantal, M=gemiddelde, SD=standaarddeviatie). 

 M SD Minimum Maximum 

Jongeren (N=38) 22.26 2.76 18 27 

Ouderen (N=23) 56.22 5.26 50 65 

Totaal (N=61) 35.07 17.03 18 65 

 

In tabel 3 wordt een volledig overzicht van de kenmerken van de respondenten gegeven. 

Omdat ze uit veel verschillende plaatsen afkomstig waren, is hier een grovere indeling in 

aangebracht door te sorteren naar provincie. Jongeren en ouderen laten qua woonplaats dan 

ook een groot verschil van elkaar zien (χ
2
=19.01; df=7; p=.01). Ook voor opleidingsniveau is 

er een ander beeld voor jongeren dan voor ouderen (χ
2
=12.15; df=3; p=.01): relatief meer 

jongeren zijn of worden opgeleid op universitair niveau en relatief meer ouderen zijn opgeleid 

op mbo-niveau. Echter, in de literatuur is naar mijn weten niets bekend over een invloed van 

deze factoren op de beoordeling van scheldwoorden.  

 Van de factoren religie, geslacht en eigen scheldfrequentie is bekend dat deze de 

taboewaarde van scheldwoorden wel kunnen beïnvloeden. Het blijkt dat de condities niet 

significant van elkaar verschillen qua geslacht (χ
2
=3.18; df=1; p=.08) en religie (χ

2
=.88; df=1; 

p=.35). De condities zijn niet vergelijkbaar qua scheldfrequentie (χ
2
=4.58; df=2; p=.10): 

ouderen geven aan veel minder te schelden dan jongeren. Dit bevestigt het beeld dat in eerder 

onderzoek geschetst wordt (Jay, 1999; McEnery, 2006; Sterkenburg, 2008; Jay, 2009). 
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Tabel 3 

Karakteristieken van de respondenten, uitgesplitst naar groep (N=aantal respondenten, 

%=percentage van totale groep). 

  Jongeren 

(N=38) 

Ouderen 

(N=23) 

Totaal  

(N=61) 

 N % N % N % 

Geslacht  Man 7 18.4 9 39.1 16 26.2 

Vrouw  31 81.6 14 60.9 45 73.8 

Woonplaats Drenthe 0 0 1 4.3 1 1.6 

Gelderland 13 34.2 15 65.2 28 45.9 

Limburg 1 2.6 0 0 1 1.6 

Noord-Brabant 2 5.3 1 4.3 3 4.9 

Noord-Holland 6 15.8 0 0 6 9.8 

Overijssel 1 2.6 1 4.3 2 3.3 

Utrecht 14 36.8 1 4.3 15 24.6 

Zuid-Holland 1 2.6 4 17.4 5 8.2 

Opleidingsniveau  Universiteit 19 50.0 4 17.4 23 37.7 

HBO 14 36.8 13 56.5 27 44.3 

MBO 0 0 4 17.4 4 6.6 

Middelbare school 5 13.2 2 8.7 7 11.5 

Religie Gelovig 12 31.6 10 43.5 22 36.1 

Niet gelovig 26 68.4 13 56.5 39 63.9 

Scheldfrequentie (Vrijwel) dagelijks 9 23.7 2 8.7 11 18.0 

Af en toe 20 52.6 10 43.5 30 49.2 

Zelden 9 23.7 11 47.8 20 32.8 

 

  



28 

 

5 RESULTATEN 
 

In dit hoofdstuk zullen de resultaten van de enquête besproken worden. De verzamelde data 

zijn verwerkt met het statistiekprogramma SPSS. Daarin zijn de resultaten van fragment 1 

(profane vloeken) niet meegenomen, omdat ze niet relevant voor het onderzoek zijn. Dit 

fragment functioneerde namelijk als afleider en oefenvraag.  

 De kenmerken op de semantische differentialen worden in dit hoofdstuk besproken 

door alleen de positieve variant te noemen: als bijvoorbeeld over ‘beleefd’ wordt gesproken, 

wordt de semantische differentiaal ‘beleefd-onbeschoft’ bedoeld. De beoordelingen op de 

semantische differentialen zijn verwerkt door het toekennen van punten aan de verschillende 

scores op de differentiaal:  

 

               1   2   3   4   5   6   7 

Negatief 0   0   0   0   0   0   0  Positief 

 

Op deze manier is een schaal gecreëerd: hoe lager de score, hoe negatiever de beoordeling. 

Een voorbeeld: een score van 1 op ‘humoristisch’ geeft aan dat de klacht als helemaal niet 

humoristisch is beoordeeld. 

 In dit hoofdstuk zullen de resultaten van de vragenlijsten uiteengezet worden. Eerst 

worden de voorbereidende analyses besproken (5.1), vervolgens de beoordelingen van de 

matched-guisefragmenten (5.2) en ten slotte de directe vraag naar taboewaarde van 

scheldwoorden (5.3). 

5.1 VOORBEREIDENDE ANALYSES 
In deze sectie worden de analyses besproken die vóór de daadwerkelijke data-analyse verricht 

zijn. Om erachter te komen of de fragmenten realistisch zijn, zijn de fragmenten geanalyseerd 

op hun geloofwaardigheid en serieusheid (5.1.1). Om te bepalen hoe indirect de beoordeling 

van de scheldwoorden is geweest, is onderzocht wat de respondenten dachten dat het 

onderzoeksonderwerp was (5.1.2). Ten slotte is geanalyseerd of de acht andere eigenschappen 

ingedeeld kunnen worden in overkoepelende dimensies (5.1.3) en wat de mogelijke invloed 

van woonplaats, opleidingsniveau en scheldfrequentie op de beoordelingen is (5.1.4). 

5.1.1 WAARDERING VAN DE OPNAMES 
Om te controleren of de spreker de scheldwoorden goed heeft overgebracht, zijn de 

kenmerken ‘serieus’ en ‘geloofwaardig’ aan de semantische differentialen toegevoegd. In 

tabel 4 worden de resultaten voor deze kenmerken weergegeven. De gemiddelden variëren 

van 3.62 tot 4.77. De eigenschap serieus scoort in elk fragment hoger dan geloofwaardigheid. 
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Tabel 4 

Beoordelingen van de geloofwaardigheid en serieusheid van de fragmenten (M=gemiddelde, 

SD=standaarddeviatie). 

  M SD 

Fragment 2 (ziekten) Serieus  4.49 1.80 

Geloofwaardig  3.62 1.34 

Fragment 4 (kleinerend) Serieus 4.77 1.51 

Geloofwaardig  4.52 1.39 

Fragment 6 (seksualiteit) Serieus  4.21 1.69 

Geloofwaardig  3.77 1.35 

5.1.2 WAAR GAAT DIT ONDERZOEK OVER? 
Om te beoordelen of de respondenten zich bij het invullen van de semantische differentialen 

op het hele fragment of direct op het type scheldwoorden hebben gericht, is direct na het 

beluisteren van de fragmenten gevraagd wat de respondent denkt dat onderzocht wordt. De 

antwoorden op deze vraag zijn weergegeven in bijlage 7. Onderwerpen die genoemd worden, 

zijn de communicatie van klachten, de communicatie of het taalgebruik van emoties, 

interpreteren en beoordelen van emoties in taal, beoordelen van taalgebruik, schelden of 

scheldwoorden, de invloed van scheldwoorden op de boodschap, spreker of luisteraar, 

verschillende soorten taboetaal, verschillende categorieën scheldwoorden en de NS. Twee 

respondenten hadden geen idee. Hoewel de meerderheid van de respondenten schreef dat er 

iets met scheldwoorden gedaan wordt, geven slechts twee respondenten expliciet aan dat het 

gaat over de verschillende typen scheldwoorden. Enkele andere respondenten lijken dit te 

impliceren en spreken over ‘bepaalde woorden’ en ‘woordkeus’. Opvallend is het antwoord 

van een respondent die opmerkt dat de vragenlijst gaat over een ‘verhaal met een eenduidige 

boodschap, maar met een verschillende intonatie en formulering weergegeven’. 

5.1.3 INDELING IN DIMENSIES 
Vier van de kenmerken waarop de fragmenten beoordeeld worden (vriendelijk, sympathiek, 

stoer, humoristisch) zijn gekozen volgens de categorie attractiviteit (Lambert et al., 1960, in 

Jonkman, 1989). Drie andere kenmerken (respectvol, beleefd en redelijk) zijn toegevoegd om 

te meten in hoeverre de spreker gerechtvaardigd is om in zijn klacht de scheldwoorden te 

gebruiken. Om te onderzoeken of deze eigenschappen zich inderdaad tot de voorgestelde 

categorieën verhouden, is een factoranalyse gedaan. In tabel 5 zijn de correlaties tussen de 

eigenschappen voor fragment 2 weergegeven, in tabel 6 voor fragment 4 en in tabel 7 voor 

fragment 6. 
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Tabel 5 

Correlaties tussen de acht eigenschappen in fragment 2 (over 61 respondenten; 

p=significantieniveau). 

 Respectvol Vriendelijk Humoristisch Beleefd Intelligent Sympathiek Stoer Redelijk 

Respectvol 1        

Vriendelijk .63** 1       

Humoristisch .54** .55** 1      

Beleefd .75** .65** .61** 1     

Intelligent .37** .37** .29* .47** 1    

Sympathiek .49** .54** .52** .57** .38** 1   

Stoer .17 .15 .43** .27* .28* .39** 1  

Redelijk .36** .35** .23 .46** .45** .39** .29* 1 

* (p < 0.05); ** (p < 0.01) 

 

Tabel 6 

Correlaties tussen de acht eigenschappen in fragment 4 (over 61 respondenten; 

p=significantieniveau). 

 Respectvol Vriendelijk Humoristisch Beleefd Intelligent Sympathiek Stoer Redelijk 

Respectvol 1        

Vriendelijk .65* 1       

Humoristisch .17 .23 1      

Beleefd .69** .50** .30* 1     

Intelligent .61** .28* .29* .55** 1    

Sympathiek .57** .54** .42** .48** .50** 1   

Stoer .18 .31* .60** .33** .36** .49** 1  

Redelijk .56** .44** .45** .72** .58** .56** .43** 1 

* (p < 0.05); ** (p < 0.01) 

 

Tabel 7 

Correlaties tussen de acht eigenschappen in fragment 6 (over 61 respondenten; 

p=significantieniveau).  

 Respectvol Vriendelijk Humoristisch Beleefd Intelligent Sympathiek Stoer Redelijk 

Respectvol 1        

Vriendelijk .72** 1       

Humoristisch .24 .45** 1      

Beleefd .61** .69** .47** 1     

Intelligent .47** .53** .48** .61** 1    

Sympathiek .49** .68** .54** .74** .68** 1   

Stoer .15 .41** .46** .46** .37** .38** 1  

Redelijk .38** .45** .43** .56** .64** .65** .39** 1 

* (p < 0.05); ** (p < 0.01) 
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In tabel 5 t/m 7 is te zien dat de meeste eigenschappen significant met elkaar correleren. Deze 

correlaties zijn positief en voornamelijk gemiddeld (Rs=0.3-0.5) en sterk (Rs=0.5-0.7). Er zijn 

slechts drie correlaties die boven de betrouwbaarheidsgrens van zeer sterk (Rs=0.7) uitstijgen: 

respectvol en beleefd (Rs=.75) in fragment 2, redelijk en beleefd (Rs=.72) in fragment 4 en 

respectvol en vriendelijk (Rs=.72) en in fragment 6 sympathiek en beleefd (Rs=.74). Er is 

besloten om deze eigenschappen niet samen te voegen per fragment, zodat een vergelijking 

per eigenschap tussen fragmenten mogelijk blijft.  

5.1.4 SCHELDFREQUENTIE, WOONPLAATS EN OPLEIDINGSNIVEAU 
Scheldfrequentie, woonplaats en opleidingsniveau zijn niet gelijk verdeeld over beide 

condities. Met variantieanalyses is daarom vooraf gekeken wat de mogelijke effecten van 

deze variabelen op de beoordelingen van de drie fragmenten als geheel zijn. Voor woonplaats 

en opleidingsniveau waren er geen significante effecten in fragment 2, 4 en 6. Voor 

scheldfrequentie werd geen effect gevonden op de beoordelingen van fragment 4 en 6, maar 

wel in fragment 2 (F=3.91; df=2,55; p=.026): de respondenten die aangegeven hebben 

(vrijwel) dagelijks te schelden, gaven positievere beoordelingen voor fragment 2 dan  

respondenten die aangaven zelden te schelden. Dit komt overeen met eerder onderzoek: hoe 

vaker iemand scheldt, hoe minder krachtig de scheldwoorden zijn (Sterkenburg, 2008; Jay, 

2009; Fry, 2011; Stephens & Umland, 2011).   

 De specifieke invloed van scheldfrequentie op de beoordelingen van de fragmenten 

binnen en tussen groepen valt niet binnen de doelen van dit onderzoek en zal daarom buiten 

beschouwing worden gelaten. In de verdere data-analyse zal wel onderzocht worden of 

mogelijk significante verschillen tussen jongeren en ouderen blijven bestaan als gecontroleerd 

wordt voor scheldfrequentie.  

5.2 MATCHED-GUISERESULTATEN 
Na de voorbereidende analyses zijn de daadwerkelijke beoordelingen van de fragmenten door 

ouderen en jongeren geanalyseerd. In deze sectie zullen de resultaten besproken worden. Eerst 

worden de gedetailleerde attituden tegenover de fragmenten besproken (5.2.1), vervolgens de 

overkoepelende taboewaarden (5.2.2). 

5.2.1 ATTITUDEN 
De attituden van jongeren en ouderen zijn op twee manieren vergeleken. In 5.2.2.1 worden de 

gemiddelden tussen groepen geanalyseerd: zijn er verschillen in attituden per fragment tussen 

jongeren en ouderen? In 5.1.2.2 worden de gemiddelden binnen groepen vergeleken: 

verschillen de attituden tegenover de drie categorieën scheldwoorden bij jongeren en 

ouderen? 

 

5.2.1.1 Attituden tussen groepen 

Door middel van variantieanalyses zijn de beoordelingen per fragment van ouderen en 

jongeren met elkaar vergeleken. In tabel 8 zijn de gemiddelden en standaarddeviaties per 

fragment weergegeven. Uit de vergelijking van beide condities blijkt dat er slechts één 

significant verschil in beoordeling is: ouderen vinden fragment 2 (ziekten) nog minder 

humoristisch (1.35) dan jongeren (2.05), (F=4.00; df=1,59; p=.049). Echter, als 
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scheldfrequentie als covariaat wordt meegenomen, is dit verschil niet significant meer 

(F=3.56; df=1,58; p=.154). Op de andere eigenschappen zijn er geen significante verschillen 

in de beoordelingen van jongeren en ouderen.  

 

Tabel 8 

Gemiddelde beoordelingen van de fragmenten (N=aantal, M=gemiddelde, 

SD=standaarddeviatie; minimum=1, maximum=7). 

  M (SD)  

 Fragment 2 – ziekten  

 

Fragment 4 – kleinerend Fragment 6 – seksualiteit 

 

 Jongeren 

(N=38) 

Ouderen 

(N=23) 

Jongeren 

(N=38) 

Ouderen 

(N=23) 

Jongeren 

(N=38) 

Ouderen 

(N=23) 

Respectvol 1.45 (.69) 1.43 (.66) 3.32 (1.36) 3.39 (1.44) 2.34 (1.19) 1.78 (.85) 

Vriendelijk 1.74 (1.31) 1.39 (.50) 2.47 (1.08) 2.91 (1.28) 2.18 (1.14) 1.70 (.70) 

Humoristisch 2.05 (1.59) 1.35 (.71) 2.74 (1.66) 2.30 (1.15) 2.84 (1.87) 2.00 (1.28) 

Beleefd 1.45 (.76) 1.48 (.85) 3.00 (1.23) 3.13 (1.18) 2.26 (.89) 1.86 (.83) 

Intelligent 2.26 (1.27) 2.35 (1.07) 3.87 (1.38) 3.74 (1.29) 2.95 (1.27) 2.65 (1.34) 

Sympathiek 1.68 (.81) 1.83 (1.15) 3.03 (1.48) 2.91 (1.44) 2.37 (1.13) 2.00 (1.17) 

Stoer 2.39 (1.57) 2.22 (1.24) 2.58 (1.33) 2.82 (1.01) 2.45 (1.31) 2.17 (1.11) 

Redelijk 2.26 (1.48) 2.52 (1.04) 3.87 (1.40) 4.26 (1.66) 3.00 (1.47) 3.00 (1.47) 

 

5.2.1.2 Attituden binnen groepen 

Om te beoordelen of er binnen de condities verschillen in de beoordelingen van de 

fragmenten bestaan, zijn gepaarde t-toetsen uitgevoerd met de gemiddelden van de 

beoordelingen. Daaruit bleek dat er significante verschillen zijn tussen de beoordelingen van 

de verschillende fragmenten. In tabel 9 wordt een overzicht gegeven van de resultaten van de 

t-toetsen, met de verschillen tussen jongeren en ouderen dikgedrukt; in figuur 2 en 3 zijn de 

verschillen systematisch weergegeven.  

 

Figuur 2  

Beoordelingen per fragment door jongeren. 
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Figuur 3  

Beoordelingen per fragment door ouderen. 

 
 

Tabel 9 

Resultaten van de t-toets voor de verschillen in beoordelingen van fragmenten door 38 

jongeren (t=t-waarde, df=vrijheidswaarden, p=significantieniveau, F2=fragment 2 (ziekten), 

F4=fragment 4 (kleinerend), F6=fragment 6 (seksualiteit)). 

  F2 vs. F4 F2 vs. F6 F4 vs. F6 

Respectvol Jongeren t=-7.82; df=37; p=.004 t=-4.97; df=37; p<.001 t=3.60; df=37; p=.001 

 Ouderen  t=-7.44; df=22; p<.001 niet significant t=4.95; df=22; p<.001 

Vriendelijk Jongeren t=-3.86; df=37; p<.001 niet significant niet significant 

 Ouderen  t=-6.75; df=22; p<.001 niet significant t=4.45; df=22; p<.001 

Humoristisch Jongeren t=-2.54; df=37; p=.016 t=-2.79; df=37; p=.008 niet significant 

 Ouderen  t=-4.14; df=22; p<.001 t=-2.71; df=22; p=.013 niet significant 

Beleefd Jongeren t=-7.31; df=37; p<.001 t=-5.81; df=37; p<.001 t=3.59; df=37; p=.001 

 Ouderen  t=-7.71; df=22; p<.001 niet significant t=6.38; df=21; p<.001 

Intelligent Jongeren t=-7.35; df=37; p<.001 t=-2.90; df=37; p=.006 t=4.17; df=37; p<.001 

 Ouderen  t=-5.25; df=22; p<.001 niet significant t=3.78; df=22; p=.001 

Sympathiek Jongeren t=-5.91; df=37; p<.001 t=-3.86; df=37; p<.001 t=3.34; df=37; p=.002 

 Ouderen  t=-3.22; df=22; p=.004 niet significant t=2.80; df=22; p=.010 

Stoer Jongeren niet significant niet significant niet significant 

 Ouderen  niet significant niet significant t=2.14; df=22; p=.045 

Redelijk Jongeren t=-5.47; df=37; p<.001 t=-3.06; df=37; p=.004 t=3.94; df=37; p<.001 

 Ouderen  t=-6.15; df=22; p<.001 niet significant t=2.47; df=22; p=.022 

 

Uit de vergelijking van de beoordelingen van fragment 2 (ziekten) en 4 (kleinerend) blijkt dat 

jongeren en ouderen de fragmenten hetzelfde hebben beoordeeld. De attituden van beide 

groepen zijn op alle eigenschappen negatiever voor fragment 2 dan voor fragment 4, 

uitgezonderd voor de eigenschap stoer. Op deze eigenschap verschillen de fragmenten niet 

significant van elkaar. Ook fragment 4 en 6 (seksualiteit) worden op de meeste kenmerken 
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significant verschillend van elkaar beoordeeld door zowel jongeren als ouderen: fragment 4 

wordt positiever beoordeeld dan fragment 6. Beide groepen beoordelen fragment 4 en 6 niet 

significant verschillend op humorisme. Jongeren zien ook geen verschillen in de 

eigenschappen stoer en vriendelijk tussen deze fragmenten. 

 In de beoordelingen van fragment 2 vergeleken met fragment 6 (seksualiteit) zijn 

daarentegen veel verschillen tussen de twee leeftijdsgroepen. Jongeren beoordelen fragment 2 

negatiever dan fragment 6: fragment 2 is meer respectloos, onbeschoft, dom, onsympathiek en 

onredelijk en minder humoristisch dan fragment 6. Volgens jongeren verschillen fragment 2 

en 6 niet significant op de eigenschappen vriendelijk en stoer. Ouderen beoordelen fragment 2 

en 6 echter niet significant verschillend, met uitzondering van de eigenschap humoristisch: 

volgens ouderen is fragment 6 iets humoristischer dan fragment 2. 

5.2.2 TABOEWAARDEN 
Uit een betrouwbaarheidsanalyse blijkt dat de acht eigenschappen (respectloos, onvriendelijk, 

niet humoristisch, onbeschoft, dom, onsympathiek, niet stoer en onredelijk) in fragment 2 

(α=.77), 4 (α=.86) en 6 (α=.86) hetzelfde construct meten. Daarom is besloten om voor het 

construct een somscore per fragment te berekenen. Hiermee kan de algemene taboewaarde 

naar de drie categorieën scheldwoorden worden bepaald. De gemiddelden van deze somscores 

zijn in figuur 4 weergegeven. Wederom geldt: hoe lager de score, hoe negatiever de 

beoordelingen van dat fragment.  

Ook deze gemiddelden zijn op twee manieren vergeleken: tussen groepen (5.2.2.1) en 

binnen groepen (5.2.2.2). Daarnaast zijn de opmerkingen van de respondenten per fragment 

(5.2.2.3) en achteraf (5.2.2.4) geanalyseerd. 

 

Figuur 4  

Gemiddelde totale beoordelingen van de fragmenten (N=aantal; minimum=8, maximum=56)
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5.2.2.1 Taboewaarden tussen groepen 

Met een variantieanalyse is gekeken of de beoordeling van de fragmenten verschilt tussen 

groepen. In de beoordelingen van fragment 2 (F=.237; df=1,59; p=.628) en 4 (F=.336; 

df=1,58; p=.564) zijn geen significante verschillen tussen jongeren en ouderen gevonden. In 

fragment 6 is wel een significant verschillende beoordeling gevonden (F=4.06; df=1,58; 

p=.049): ouderen beoordelen dit fragment negatiever dan jongeren. Echter, als 

scheldfrequentie als covariaat in de analyse wordt toegevoegd om te controleren voor 

eventuele effecten is dit verschil niet significant meer (F=.2.86; df=1,57; p=.096).  

 

5.2.2.2 Taboewaarden binnen groepen 

Met een gepaarde t-toets zijn de beoordelingen van de fragmenten binnen groepen met elkaar 

vergeleken. Het blijkt dat jongeren fragment 2 significant negatiever beoordelen dan fragment 

4 (t=9.51; df=37; p<.001) en 6 (t=5.07; df=37; p<.001). Bovendien beoordelen ze fragment 6 

significant negatiever dan fragment 4 (t=-4.08; df=37; p<.001). Er is een hiërarchie zichtbaar: 

fragment 2 wordt het negatiefst beoordeeld, gevolgd door fragment 6 en daarna fragment 4. 

Ook ouderen beoordelen fragment 2 significant negatiever dan fragment 4 (t=7.22; df=21; 

p<.001), maar niet van fragment 6. Fragment 4 verschilt wel significant van fragment 6 (t=-

5.28; df=21; p<.001): fragment 6 wordt negatiever beoordeeld dan fragment 4. 

 

5.2.2.3 Opmerkingen per fragment 

Na elk fragment konden de respondenten algemene opmerkingen achterlaten. Deze 

opmerkingen zijn geanalyseerd door een grove indeling op onderwerp te maken (zie bijlage 5 

voor deze indeling en alle opmerkingen). 

Enkele ouderen hebben op de geloofwaardigheid van de fragmenten gereflecteerd. Een 

oudere gaf aan dat fragment 2 lachwekkend wordt door de scheldwoorden. Een andere oudere 

gaf bij fragment 2 echter aan dat de spreker ‘helaas (…) wel geloofwaardig’ is en een jongere 

vindt het fragment ‘lichtelijk beangstigend door de kille en berekenende boosheid’ van de 

spreker. Daarnaast heeft één oudere bij fragment 4 opgemerkt dat de kenmerken serieus en 

geloofwaardig voor de beoordeling van de klachten niet van toepassing zijn en dat hij/zij 

daarom het fragment beoordeeld heeft als ‘neutraal’ (een score van 4). 

Ook over de inhoud van de boodschap van de fragmenten zijn enkele opmerkingen 

gemaakt. Jongeren laten over drie fragmenten blijken dat zij de klachten niet als gelijkwaardig 

zien: fragment 2 zou, in tegenstelling tot fragment 4, een concrete klacht missen. In fragment 

2 wordt de klacht als onredelijk gezien, terwijl een jongere in fragment 4 ‘kan begrijpen dat 

de man boos is’. Een oudere begrijpt dit in fragment 4 echter niet, omdat de spreker ‘blijkbaar 

te dom’ is ‘om een bord te bekijken’. Naast deze opmerkingen merken vier respondenten op 

dat de spreker ‘zijn klacht persoonlijk’ maakt door anderen uit te schelden. Eén jongere merkt 

op dat dit in zijn ogen de verkeerde mensen zijn. 

Over het schelden in de fragmenten zijn vele opmerkingen gekomen. Over de 

fragmenten 2 (ziekten) en 4 (kleinerend) wordt door één jongere en drie ouderen gezegd dat 

schelden niets toevoegt aan de kracht van de boodschap: fragment 2 wordt een ‘onbenullige 

scheldkannonade’ genoemd en van fragment 4 wordt gezegd dat de scheldwoorden ‘niet 

helpend voor een oplossing’ zijn. De woorden zijn namelijk te ‘slap om de statement kracht 
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bij te zetten’, schrijft een oudere. Ook twee andere ouderen en twee jongeren merken voor 

fragment 4 op dat de scheldwoorden niet geschikt zijn ‘om zijn mening te onderbouwen’: de 

spreker wordt gezien als ‘te beleefd om echte krachttermen te gebruiken’ en door jongeren 

worden de scheldwoorden als ‘beschaafd’ en ‘schattig’ gezien. 

 Voor fragment 6 (seksualiteit) stellen twee ouderen en twee jongeren dat de man ‘een 

onbeschofte boer’ is, die ‘wel erg veel’ scheldt: ‘effe dimmen nu’. Eén oudere vergelijkt 

fragment 6 met fragment 2, en stelt dat fragment 6 iets minder extreem, maar sterk 

vergelijkbaar is. Ten slotte merkt één oudere bij fragment 6 op dat het lijkt of de spreker ‘zich 

een beetje inhoudt’.  Hij verklaart zijn mening echter door te suggereren dat gewenning 

misschien meespeelt in zijn oordeel, omdat hij ‘de fragmenten elk een paar keer’ heeft 

beluisterd. 

 

5.2.2.4 Opmerkingen achteraf 

Aan het einde van de enquête hebben respondenten opmerkingen over (uit)schelden 

achtergelaten (zie bijlage 6 voor een volledig overzicht). Naast algemene opmerkingen over 

schelden, zoals over de oorzaak (vier ouderen vinden dat schelden voortkomt uit 

‘machteloosheid’), de afkeuring van schelden (‘niet doen, niet nodig’) en mogelijke functies 

(‘schelden kan kortstondig opluchten’)  zijn er enkele opmerkingen relevant voor de 

onderzoeksvragen van deze studie. 

Over de waarde van de fragmenten stelt één jongere dat de fragmenten ‘totaal niet 

geloofwaardig’ waren en één oudere dat hij zelf nooit zou schelden zoals in de fragmenten 

gedaan wordt. Daarnaast geeft één jongere aan dat de fragmenten niet natuurlijk waren: 

‘Normaal gebruik van scheldwoorden zit meer verwerven in de taal’. Hij voegt daar echter 

wel aan toe dat de scheldwoorden in de fragmenten ‘erg berekenend’ klonken, waardoor ze 

‘wat beangstigend waren’. Verder beoordelen twee ouderen alle fragmenten door te stellen dat 

het schelden geen extra kracht aan de ‘betogen van de spreker’ gaf en stelt één oudere dat 

hij/zij een verhaal miste waarin iemand ‘duidelijk de reden zegt en dat hij boos is’. 

Ten slotte is opvallend dat één jongere hetzelfde standpunt inneemt als Schuyt (2006), 

Van Sterkenburg (2008) en Van Stokkom (2010): ‘Ik vind dat het [schelden] tegenwoordig 

veel te veel algemeen geaccepteerd wordt. Zoveel scheldwoorden die maar normaal gevonden 

worden, echt een voorbeeld dat we minder respect voor elkaar hebben.’ 

5.3 DIRECTE VRAAG NAAR TABOEWAARDE  
In de vraag naar de minst aanvaardbare scheldwoorden hebben de 38 jongeren samen 170 

scheldwoorden aangekruist: ongeveer 4,5 per respondent. De 23 ouderen hebben samen 145 

scheldwoorden aangekruist: ruim 6 scheldwoorden per respondent. In de vraag naar de meest 

aanvaardbare scheldwoorden hebben 38 jongeren samen 118 scheldwoorden aangekruist: 

ruim 3 scheldwoorden per respondent. De 23 ouderen kruisten samen 48 scheldwoorden aan: 

gemiddeld 2 scheldwoorden per respondent. In tabel 10 en 11 zijn de aantallen en percentages 

respondenten die de specifieke scheldwoorden hebben aangekruist, weergegeven. 
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Tabel 10 

Minst aanvaardbare scheldwoorden, uitgesplitst naar groep (N=aantal, %=percentage 

respondenten die scheldwoord hebben aangekruist). 

  Jongeren (N=38) Ouderen (N=23) 

N % N % 

Ziekten Kankerlijer 35 92.1 20 87.0 

Teringlijer  22 12.9 18 78.3 

Tyfusjong 25 65.8 19 82.6 

Mongool 13 34.2 16 69.6 

Downie  13 34.2 14 60.9 

Kleinerend Watje  2 5.3 1 4.3 

Mietje  2 5.3 4 17.4 

Prutser 1 2.6 0 0 

Mafkees 2 5.3 1 4.3 

Sukkel 2 5.3 1 4.3 

Seksualiteit Klootzak 7 18.4 6 26.1 

Lul 3 7.9 7 30.4 

Slet 18 47.4 15 65.2 

Hoer 20 52.6 17 73.9 

Eikel 5 13.2 6 26.1 

 

Tabel 11 

Meest aanvaardbare scheldwoorden, uitgesplitst naar groep (N=aantal, %=percentage 

respondenten die scheldwoord hebben aangekruist). 

  Jongeren (N=38) Ouderen (N=23) 

N % N % 

Ziekten Kankerlijer 0 0 1 4.3 

Teringlijer  0 0 0 0 

Tyfusjong 0 0 0 0 

Mongool 0 0 0 0 

Downie  2 5.3 0 0 

Kleinerend Watje  24 63.2 12 52.2 

Mietje  14 36.8 1 4.3 

Prutser 19 50.0 10 52.6 

Mafkees 18 47.4 8 43.5 

Sukkel 27 77.1 13 56.5 

Seksualiteit Klootzak 2 5.3 0 0 

Lul 3 7.9 0 0 

Slet 0 0 0 0 

Hoer 0 0 0 0 

Eikel 9 23.7 3 13.0 
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Omdat er gekeken wordt naar categorieën scheldwoorden, zijn de specifieke bijdragen van de 

aparte woorden niet relevant. Er zijn daarom per vraag drie somscores gecreëerd: ziekten 

(kankerlijer, teringlijer, tyfusjong, mongool en downie), kleinerend (watje, mietje, prutser, 

mafkees en sukkel) en seksualiteit (klootzak, lul, slet, hoer en eikel). Met behulp van deze 

somscores is bepaald hoeveel scheldwoorden jongeren en ouderen gemiddeld per categorie 

hebben aangekruist (zie tabel 12). Ook deze gemiddelden zijn zowel tussen (5.3.1) als binnen 

(5.3.2) groepen geanalyseerd.  

 

Tabel 12 

Gemiddeld aantal aangekruiste scheldwoorden per categorie (N=aantal; som=totaal aantal 

aangekruist door hele groep; M=gemiddeld aantal scheldwoorden per respondent; 

SD=standaarddeviatie). 

  Jongeren (N=38) Ouderen (N=23) 

  Som M(SD) Som M(SD) 

Minst 

aanvaardbare 

scheldwoorden 

Ziekten 108 2.84 (1.73) 87 3.78 (1.65) 

Kleinerend 9 .24 (.79) 7 .30 (.70) 

Seksualiteit 53 1.39 (1.42) 51 2.22 (1.73) 

Meest 

aanvaardbare 

scheldwoorden 

Ziekten 2 .05 (.23) 1 .04 (.21) 

Kleinerend 102 2.68 (1.34) 44 1.91 (1.56) 

Seksualiteit 14 .37 (.68) 3 .13 (.34) 

5.3.1 DIRECTE TABOEWAARDE TUSSEN GROEPEN 
Uit een vergelijking van de gemiddelden tussen condities blijkt dat er enige verschillen zijn 

tussen jongeren en ouderen. Voor de vraag naar de minst aanvaardbare scheldwoorden is er 

een significant verschil tussen ouderen en jongeren in de categorieën seksualiteit (F=4.37; 

df=1,59; p=.041) en ziekten (F=4.37; df=1,59; p=.041): ouderen kruisten voor beide 

categorieën meer scheldwoorden aan dan jongeren. Uit de analyse van de losse woorden blijkt 

dat dit verschil veroorzaakt wordt door de woorden lul (χ
2
=5.31; df=1; p=.021), mongool 

(χ
2
=7.18; df=1; p=.007) en downie (χ

2
=4.13; df=1; p=.042). Echter, als gecontroleerd wordt 

voor scheldfrequentie verdwijnen de verschillen in zowel seksualiteit (F=5.99; df=1,58; 

p=.181) als ziekten (F=1.53; df=1,58; p=.221).  

Voor de vraag naar de meest aanvaardbare scheldwoorden is er een significant verschil 

tussen jongeren en ouderen in de categorie kleinerend (F=4.19; df=1,59; p=.045): jongeren 

hebben meer scheldwoorden aangekruist dan ouderen. Het blijkt dat dit verschil veroorzaakt 

wordt door het woord mietje (χ
2
=8.16; df=1; p=.004). Ook in deze analyse verdwijnt het 

verschil tussen jongeren en ouderen in de categorie kleinerend als gecontroleerd wordt voor 

scheldfrequentie (F=3.65; df=1,58; p=.061). 

5.3.2 DIRECTE TABOEWAARDE BINNEN GROEPEN 
Met gepaarde t-toetsen zijn de gemiddelden binnen condities met elkaar vergeleken. Het blijkt 

dat vrijwel alle verschillen significant zijn. Voor de minst aanvaardbare scheldwoorden 

kruisen jongeren meer scheldwoorden aan in de categorie ziekten dan in de categorie 

seksualiteit (t=-5.68; df=37; p<.001) en kleinerend (t=8.74; df=37; p<.001). Ook kruisen zij in 
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de categorie seksualiteit significant meer scheldwoorden aan dan in de categorie kleinerend 

(t=5.15; df=37; p<.001). Voor ouderen geldt hetzelfde beeld: voor de minst aanvaardbare 

scheldwoorden worden significant meer scheldwoorden in de categorie ziekten aangekruist 

dan in de categorie seksualiteit (t=-4.84; df=22; p<.001) en kleinerend (t=10.67; df=22; 

p<.001), en meer scheldwoorden in de categorie seksualiteit dan in de categorie kleinerend 

(t=6.10; df=22; p<.001).  

Voor de meest aanvaardbare scheldwoorden geldt het omgekeerde beeld. In de 

categorie ziekten worden significant minder scheldwoorden aangekruist dan in de categorie 

kleinerend door zowel jongeren (t=-12.65; df=37; p<.001) als ouderen (t=-5.49; df=22; 

p<.001). Ook in de categorie seksualiteit worden significant minder woorden aangekruist dan 

in de categorie kleinerend door zowel jongeren (t=-10.36; df=37; p<.001) als ouderen (t=-

5.57; df=22; p<.001). Jongeren kruisen bovendien significant meer woorden aan in de 

categorie seksualiteit dan in de categorie ziekten (t=2.63; df=37; p=.012). Voor ouderen is er 

geen verschil tussen de categorieën ziekten en seksualiteit bij de meest aanvaardbare 

scheldwoorden. 
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6 DISCUSSIE  
 

 

In sectie 6.1 zullen de resultaten uit hoofdstuk 5 geïnterpreteerd en verklaard worden om de 

onderzoeksvragen uit hoofdstuk 3 te beantwoorden. Vervolgens zal er in sectie 6.2 

gereflecteerd worden op de waarde van deze antwoorden: zijn ze op een valide en 

betrouwbare manier gemeten en geïnterpreteerd en voegen ze daadwerkelijk iets toe aan de 

bestaande kennis over schelden? 

 Vanaf dit hoofdstuk zullen de beoordelingen van de fragmenten 2, 4 en 6 

geïnterpreteerd worden als de beoordelingen van scheldwoorden in de categorie ziekten, 

kleinerend en seksualiteit. Er zal daarom gesproken worden van de beoordeling van deze drie 

categorieën, in plaats van de beoordeling van de fragmenten. 

6.1 BESPREKING VAN DE RESULTATEN 
In hoofdstuk 3 werden drie deelvragen gegeven om de hoofdvraag hoe jongeren (15-30 jaar) 

en ouderen (50-65 jaar) van elkaar verschillen wat betreft hun toekenning van taboewaarde 

aan verschillende categorieën scheldwoorden (ziekten, seksualiteit en dom- en 

onbenulligheid), te kunnen beantwoorden. In deze sectie zullen deze deelvragen beantwoord 

worden door bijbehorende hypothesen op basis van de resultaten uit hoofdstuk 5 te bevestigen 

of verwerpen. 

6.1.1 DEELVRAAG I 
Welke attituden hebben jongeren (15-30 jaar) en ouderen (50-65 jaar) tegenover 

verschillende categorieën scheldwoorden (ziekten, seksistisch en kleinerend), en zijn er 

verschillen in deze attituden? 

De hypothesen 1 t/m 3 worden in deze sectie besproken. Het blijkt dat de attituden tegenover 

schelden bij zowel jongeren als ouderen negatief zijn, maar nauwelijks van elkaar verschillen. 

De attituden van jongeren verschillen sterker voor scheldwoorden in de categorie seksualiteit 

dan die van ouderen. 

 

6.1.1.1 Hypothese 1 

De attitude van zowel jongeren (15-30 jaar) als ouderen (50-65 jaar) tegenover alle drie 

de categorieën scheldwoorden (ziekten, seksualiteit en kleinerend) is over het algemeen 

negatief. 

Deze hypothese wordt bevestigd. De gemiddelde scores van de beoordeelde eigenschappen 

variëren van 1.35 (ouderen voor ‘humoristisch’ in de categorie ziekten) tot 4.26 (ouderen voor 

‘redelijk’ in de categorie kleinerend), (zie tabel 8). De respondenten hebben de eigenschappen 

dus voornamelijk op de negatieve helft van de zevenpuntsschaal beoordeeld. Algemene 

opmerkingen van respondenten bevestigen deze negatieve attitude (‘niet doen, niet nodig’), 

maar brengen ook een lichte nuance aan (‘soms lucht het op’). 

 Dit resultaat is niet verrassend en bevestigt oude bevindingen. Scheldwoorden, 

onderdeel van de taboetaal, worden in de literatuur gekenmerkt als woorden die in de 

communicatie gezien wordt als afkeurenswaardig, grof en onbehoorlijk (Gao, 2013; 
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Sterkenburg, 2008). Woorden met een taboeonderwerp worden in een bepaalde mate 

afgekeurd door het normen- en waardenpatroon van mensen, dat zich uit in een negatieve 

attitude tegenover scheldende mensen (Hamilton, 1989; Jay, 2009; Stapleton, 2010). 

 

6.1.1.2 Hypothese 2 

De attitude van ouderen (50-65 jaar) tegenover de drie categorieën scheldwoorden 

(ziekten, seksualiteit en kleinerend) is negatiever dan die van jongeren (15-30 jaar). 

Deze hypothese moet vrijwel helemaal verworpen worden. De drie categorieën worden apart 

van elkaar hetzelfde beoordeeld door ouderen en jongeren, uitgezonderd van één significant 

verschil: ouderen vinden scheldwoorden in de categorie ziekten nog minder humoristisch dan 

jongeren. Dit verschil verdwijnt echter als gecontroleerd wordt voor scheldfrequentie.  

 De verwerping van deze hypothese impliceert dat ouderen en jongeren geen 

verschillende normen- en waardenpatronen hebben: de normen en waarden van beide groepen 

keuren scheldwoorden af, ongeacht hun semantische referent. De afkeuring van 

scheldwoorden is, net als bij hypothese 1, niet verrassend: het is een kenmerk van taboetaal 

dat de woorden niet gepast worden gevonden. Wat niet verwacht werd, is dat er nauwelijks 

verschillen tussen de attituden van jongeren en ouderen zijn. Omdat er, behalve de negatieve 

correlatie tussen bepaalde persoonskenmerken en schelden, nauwelijks onderzoek is naar de 

specifieke attituden tegenover schelden, biedt de literatuur hier geen verklaringen voor. 

Verklaringen worden daarom bij hypothese 4 op basis van literatuur over de taboewaarden 

van schelden gegeven. 

 Waarom ouderen de categorie ziekten minder humoristisch vinden dan jongeren is 

onduidelijk. Misschien hebben ouderen meer ervaringen met ziekten als kanker dan jongeren, 

waardoor zij de ernst van deze woorden sterker inzien dan jongeren. Het verschil tussen 

ouderen en jongeren verdwijnt echter als gecontroleerd wordt voor scheldfrequentie; een meer 

waarschijnlijke verklaring van dit aanvankelijke verschil is daarom dat de lage 

scheldfrequentie van ouderen tot een hogere aversie tegen zulke scheldwoorden leidt dan de 

hogere scheldfrequentie van jongeren. Het blijkt namelijk dat hoe meer mensen schelden, hoe 

meer aanvaardbaar het voor ze is (Fry, 2011; Stephens & Umland, 2011).  

 

6.1.1.3 Hypothese 3 

De attitude van jongeren (15-30 jaar) zal wisselend zijn wat betreft de attractiviteit van de 

drie categorieën scheldwoorden (ziekten, seksualiteit en kleinerend), terwijl die van 

ouderen (50-65 jaar) voor de drie categorieën gelijk is.  

Deze hypothese wordt slechts gedeeltelijk bevestigd. Attractiviteit is gemeten door de 

eigenschappen stoer, sympathiek, vriendelijk en humoristisch. Ouderen hebben tegen 

verwachting in wisselende oordelen voor de attractiviteit van de drie categorieën: de 

categorieën ziekten en seksualiteit zijn minder vriendelijk en sympathiek dan de categorie 

kleinerend, de categorie ziekten is minder humoristisch dan de andere twee categorieën en de 

categorie seksualiteit is minder stoer dan de categorie kleinerend. Voor jongeren zijn deze 

oordelen hetzelfde, hoewel zij geen enkel verschil in stoerheid zien tussen de drie categorieën 

en de categorie seksualiteit niet minder vriendelijk vinden dan de categorie kleinerend. Zij 

vinden de categorie ziekten bovendien minder sympathiek dan de categorie seksualiteit. 
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Opgemerkt moet worden dat jongeren uitgesprokenere attituden tegenover de categorie 

ziekten ten opzichte van seksualiteit hadden dan ouderen; dit uitte zich echter niet in de 

eigenschappen voor de attractiviteit voor de boodschap, maar in de eigenschappen beleefd, 

redelijk, respectvol en intelligent.  

Jongeren zouden dezelfde scheldwoorden als hun vrienden gebruiken om zich 

expliciet te identificeren met een groep, terwijl dat voor ouderen nauwelijks een rol speelt 

(Stapleton, 2010). Door deze identificerende functie werd verwacht dat jongeren een sterkere 

mening hadden tegenover de attractiviteit van bepaalde scheldwoorden dan ouderen. Het 

blijkt echter dat ouderen één verschil in attractiviteit meer zien dan jongeren. Misschien 

weerspiegelen deze resultaten voor attractiviteit niet de sociale functie van schelden; het gaat 

hier immers om de attitude tegenover scheldwoorden en niet het gebruik zelf. Jongeren 

kunnen scheldwoorden gebruiken om erbij te horen, terwijl ze die woorden eigenlijk 

vervelend vinden. Bovendien bleek dat er überhaupt geen sprake was van het construct 

attractiviteit, omdat de vier eigenschappen niet sterk genoeg correleren. Er kan dus eigenlijk 

niets gezegd worden over ‘de’ attractiviteit van de categorieën scheldwoorden.  

Daarnaast bleek uit de literatuur dat positieve attituden tegenover schelden vooral een 

resultaat waren van schelden ter bevordering van de sociale harmonie (Winters & Duck, 

2001). In de beluisterde fragmenten werd het schelden eerder asociaal gebruikt: de 

scheldwoorden waren erop gericht iemand te kwetsen. Ook dit gegeven kan het verwerpen 

van hypothese 3 verklaren.  

6.1.2 DEELVRAAG II 
Welke taboewaarden kunnen er aan de verschillende categorieën scheldwoorden (ziekten, 

seksistisch en kleinerend) worden toegekend op basis van de attituden van jongeren (15-

30 jaar) en ouderen (50-65 jaar), en zijn er verschillen in deze taboewaarden? 

De hypothesen 4 t/m 6 worden in deze sectie besproken. Uit deze hypothesen blijkt dat de 

categorie met kleinerende scheldwoorden de laagste taboewaarde toegekend krijgt door beide 

condities. Ouderen kennen aan scheldwoorden in de categorie seksualiteit een hogere 

taboewaarde toe dan jongeren, en stellen dat seksualiteit en ziekten samen de hoogste 

taboewaarden hebben. Voor jongeren krijgen scheldwoorden in de categorie ziekten echter de 

hoogste taboewaarde; de taboewaarde voor seksuele scheldwoorden is lager dan die van 

ziekten, maar hoger dan die van de kleinerende scheldwoorden. 

 

6.1.2.1 Hypothese 4 

Ouderen (50-65 jaar) zullen in alle categorieën (ziekten, seksualiteit en kleinerend) een 

sterkere taboewaarde aan scheldwoorden toekennen dan jongeren (15-30 jaar). 

Deze hypothese wordt slechts gedeeltelijk bevestigd. Ouderen kennen een hogere 

taboewaarde toe aan scheldwoorden in de categorie seksualiteit dan jongeren. Als 

gecontroleerd wordt voor scheldfrequentie is dit verschil echter niet significant meer. In de 

andere twee categorieën scheldwoorden is er geen verschil in de taboewaarde van jongeren en 

ouderen.  

Ten opzichte van hypothese 2 is het aanvankelijke verschil in taboewaarde voor de 

categorie seksualiteit opvallend. Blijkbaar waren de verschillen in attitude tegenover deze 
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categorie te klein om significant te zijn, maar veroorzaken ze bij elkaar opgeteld wel een 

groot verschil. Waarom juist de categorie seksualiteit verschillend is voor jongeren en 

ouderen, is onbekend. Fry (2011) stelt dat seksuele scheldwoorden in het Engels steeds 

aanvaardbaarder worden; wellicht geldt dit ook voor het Nederlands, maar heeft deze 

ontwikkeling de oudere generaties nog niet bereikt. Echter, net als bij hypothese 2 verdwijnt 

het verschil in taboewaarden tussen ouderen en jongeren als gecontroleerd wordt voor 

scheldfrequentie. Daarom is wederom een waarschijnlijke verklaring dat dit aanvankelijke 

verschil in taboewaarden veroorzaakt werd door de verschillen in scheldfrequenties tussen 

jongeren en ouderen. 

Net als voor hypothese 2 spreekt het verwerpen van hypothese 4 bestaand onderzoek 

tegen, dat stelt dat de psychologische factor leeftijd de taboewaarde van scheldwoorden 

beïnvloedt (Jay & Janschewitz, 2005, in Jay & Janschewitz, 2008). Misschien waren in deze 

fragmenten andere factoren van grote invloed dan de factor leeftijd, bijvoorbeeld de 

socioculturele factor sociaalpsychologische setting (Jay, 2000, in Jay & Janschewitz, 2008). 

In formele situaties wordt schelden sneller als onaanvaardbaar en onbeleefd opgevat dan in 

informele situaties; bovendien komt schelden meestal voor in neutrale conversaties, waarin de 

woorden niet heel agressief of emotioneel gebruikt worden (Jay & Janschewitz, 2008). De 

klachten in de fragmenten waren gericht tegen een landelijke institutie, de NS, en werden 

bovendien ingesproken op een klachtenlijn: een redelijk formele niet-neutrale situatie. Dit 

gegeven heeft alle respondenten, jong en oud, misschien beïnvloed in hun oordelen. Een 

andere factor die mogelijk heeft meegespeeld in de oordelen, is een linguïstische: bekend is 

dat bij samenstelling en opstapeling van meerdere taboewoorden, de kracht van de woorden 

toeneemt (Sterkenburg, 2008; Corver, 2014). Omdat in alle drie de opnamen zes 

scheldwoorden in één minuut werden geuit, is het goed mogelijk dat de taboewaarden van die 

zes losse woorden door de snelle combinatie sterk zijn toegenomen; zodanig dat deze factor 

een grotere rol is gaan spelen dan leeftijd.   

 

6.1.2.2 Hypothese 5 

Voor zowel ouderen als jongeren zullen de scheldwoorden in de categorie ‘seksualiteit’ de 

hoogste taboewaarde toegekend krijgen. 

Deze hypothese moet verworpen worden. Jongeren kennen de hoogste taboewaarde toe aan 

scheldwoorden in de categorie ziekten, gevolgd door scheldwoorden in de categorie 

seksualiteit. De laagste taboewaarde wordt door zowel jongeren als ouderen toegekend aan 

scheldwoorden in de categorie kleinerend. Ook ouderen kennen scheldwoorden in de 

categorieën ziekten en seksualiteit een hogere taboewaarde toe dan scheldwoorden in de 

categorie kleinerend, maar de categorieën ziekten en seksualiteit verschillen volgens deze 

groep niet in taboewaarde. Dit komt overeen met een algemene opmerking van een oudere: de 

categorieën zijn sterk vergelijkbaar, hoewel scheldwoorden in de categorie seksualiteit ‘iets 

minder extreem’ zijn. 

 Het verwerpen van deze hypothese spreekt de resultaten van het verkennende 

onderzoek naar Nederlandse taboewaarden van Van Sterkenburg (2008) tegen. Dit kan een 

gevolg zijn van de onbetrouwbare methoden of de beperkte groep respondenten die de auteur 

heeft gebruikt (Verhoeven, 1997; Elias, 1999; Sterkenburg, 2008). Dat ziekten in beide 
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groepen (één van) de hoogste taboewaarde krijgt toegekend, blijkt niet uit de literatuur, maar 

is intuïtief niet verrassend. Spotten met seks is aanvaardbaar – het wordt bijvoorbeeld grappig 

gevonden als iemand over de Wallen heeft gelopen – maar spotten met ziekten ligt erg 

gevoelig: grappen maken over ziekten tegenover een zieke patiënt wordt nauwelijks 

toegelaten in het Nederlandse normen- en waardenpatroon.  

 Waarom ouderen scheldwoorden in de categorie seksualiteit en ziekten een even hoge 

taboewaarde toekennen, is onduidelijk. Bij hypothese 4 werd gesteld dat de ontwikkeling van 

het meer aanvaardbaar worden van seksuele scheldwoorden ouderen nog niet heeft bereikt. 

Wellicht komt dit door een conventioneler normen- en waardenpatroon, zoals in het 

theoretisch kader al werd gesteld. Naast de ontkerstening (Belga, 2008; Sterkenburg, 2008) 

begon in de jaren zestig ook de seksuele revolutie. De seksuele revolutie had allerlei gevolgen 

in de jaren zeventig, tachtig en negentig: zo werd seks meer bespreekbaar, hadden mensen 

meer ‘seksuele vrijheid’ en werd homoseksualiteit steeds meer geaccepteerd (Veenhoven, 

2005). Waar ouderen deze ontwikkelingen hebben meegemaakt, zijn jongeren opgegroeid met 

de gevolgen. Wellicht is seks daarom voor jongeren minder taboe dan voor ouderen, en 

hebben scheldwoorden in de categorie seksualiteit zodoende een hogere taboewaarde voor 

ouderen dan voor jongeren.  

De mogelijkheid om een hiërarchie in de taboewaarden van drie categorieën 

scheldwoorden aan te brengen bevestigt hoe dan ook eerder onderzoek dat zegt dat de 

semantische betekenis van het gebruikte woord de taboewaarde van en attitude tegenover 

scheldwoorden bevestigt (Jay, 1981; Jay & Janschewitz, 2008). 

 

6.1.2.3 Hypothese 6 

In de categorie ‘kleinerend’ zal het verschil in de hoogte van de taboewaarde tussen 

jongeren (15-30 jaar) en ouderen (50-65 jaar) het grootst zijn: ouderen zullen deze 

categorie een hogere taboewaarde toekennen dan jongeren. 

Deze hypothese moet verworpen worden. De gemiddelde taboewaarde van ouderen voor de 

categorie kleinerend is zelfs hoger dan die van jongeren, hoewel dit verschil niet significant 

is. Inderdaad merken beide groepen op dat de scheldwoorden in de categorie kleinerend 

‘beschaafd’ en ‘minder onbeschoft’ zijn; de spreker is ‘te beleefd om echte krachtermen te 

gebruiken’. 

 De lage taboewaarden voor de categorie kleinerend komen overeen met de 

verkennende resultaten van Van Sterkenburg (2008), waarin woorden als sukkel en trut de 

laagste taboewaarden toegekend kregen. Het spreekt echter de mening van de auteur zelf 

tegen, die deze lage taboewaarden niet begreep. Dit kan liggen aan de kleinzerigheid van de 

lexicoloog, het kan echter ook liggen aan het feit dat hij 72 jaar is. Een leeftijd van 72 jaar ligt 

ruim boven de leeftijdscategorie die in dit onderzoek voor ouderen is gehanteerd (50-65 jaar).  

Wellicht is deze leeftijdscategorie nog te laag om de voorspelde hogere taboewaarde aan 

scheldwoorden in de categorie kleinerend toe te kennen.  
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6.1.3 DEELVRAAG III 
In hoeverre weerspiegelt de indirecte vraag naar attitude van sprekers tegenover 

verschillende categorieën gesproken scheldwoorden (ziekten, seksualiteit en kleinerend) 

de directe vraag naar de taboewaarde die jongeren (15-30 jaar) en ouderen (50-65 jaar) 

aan dezelfde categorieën scheldwoorden op schrift toekennen? 

De antwoorden op de directe vragen spreken de resultaten van de indirecte methode niet 

tegen. Er zijn echter wel verschillen, zoals onder hypothese 7 besproken wordt. 

 

Hypothese 7 
Er zullen enige verschillen zijn in de resultaten van de directe en indirecte vraag naar 

taboewaarde van verschillende categorieën scheldwoorden (ziekten, seksualiteit en 

kleinerend) bij zowel jongeren (15-30 jaar) als ouderen (50-65 jaar). 

In de twee directe vragen is taboewaarde bevraagd door de respondenten te laten aankruisten 

welke scheldwoorden zij het minst aanvaardbaar vonden (en dus de hoogste taboewaarde 

hebben), en welke scheldwoorden zij het meest aanvaardbaar vonden (en dus de laagste 

taboewaarde hebben). Op basis van de resultaten van die vragen kan hypothese 6 worden 

bevestigd: er waren enkele verschillen, maar er zijn ook overeenkomsten. 

De hiërarchie van taboewaarden van verschillende categorieën scheldwoorden is voor 

jongeren hetzelfde in beide vragen. In de hiërarchie van ouderen is er een verschil: in de 

directe vraag geven ze aan dat er minder aanvaardbare scheldwoorden in de categorie ziekten 

zijn dan in de categorie seksualiteit. In de indirecte vraag was dit voor hen gelijk.  

In tegenstelling tot de indirecte vraag bevestigt de directe vraag naar taboewaarden 

hypothese 4: ouderen selecteerden gemiddeld meer onaanvaardbare en minder aanvaardbare 

scheldwoorden dan jongeren. In de vraag naar de minst aanvaardbare scheldwoorden waren 

dit voornamelijk meer ziektescheldwoorden dan jongeren; in de vraag naar de meest 

aanvaardbare scheldwoorden waren dit minder woorden in de categorie kleinerend dan 

jongeren. Dit laatste bevestigt hypothese 5, terwijl die op basis van de resultaten van de 

indirecte vraag weerlegd werd: jongeren vinden scheldwoorden in de categorie kleinerend 

veel minder erg dan ouderen. Een overeenkomst tussen de directe en indirecte vraag is dat 

ouderen scheldwoorden in de categorie seksualiteit een hogere taboewaarde toekennen dan 

jongeren. 

In de directe vraag kennen ouderen schelden dus een hogere taboewaarde toe dan 

jongeren. Het meer uitgesproken verschil tussen ouderen en jongeren kan door twee redenen 

hebben: in de directe methode hebben jongeren een minder sterke afkeer of ouderen een 

sterkere afkeer tegen scheldwoorden. Op basis van de literatuur lijkt de laatste optie de meest 

waarschijnlijke. Jay (1999) stelt dat scheldwoorden in geschreven taal veel minder 

geaccepteerd zijn dan in gesproken taal, omdat ze in geschreven taal minder voorkomen en 

Beers-Fägersten (2007) stelt dat als scheldwoorden als losse woorden worden beoordeeld, er 

een grotere kans op een hoge taboewaarde is dan als ze in een context worden aangeboden. 

Bovendien wordt de indirecte methode in het dialectonderzoek als een meer betrouwbare 

methode gezien dan de directe methode, vanwege de grote kans op sociaalwenselijke 

antwoorden van de laatste methode en omdat respondenten niet altijd goed in kunnen schatten 

wat hun werkelijke attitude is.  



46 

 

De beoordelingen van de fragmenten op geloofwaardig- en serieusheid bevestigen de 

indruk dat de indirecte methode goed heeft gewerkt. Beide kenmerken kregen een relatief 

neutrale beoordeling, die neigt naar de positieve kant van de zevenpuntsschaal (tussen 3.62-

4.77; zie tabel 4). Serieus scoorde in alle fragmenten hoger dan geloofwaardigheid. Dit 

indiceert dat de respondenten over het algemeen goed doorhadden dat de klachten gespeeld 

waren, maar dat de ernst en boosheid van de klacht de respondenten desalniettemin overtuigd 

hebben. Bovendien hebben slechts enkele respondenten aangegeven door te hebben dat drie 

soorten scheldwoorden vergeleken werden. 

Op basis van deze gegevens lijkt de indirecte methode inderdaad indirect gewerkt te 

hebben. Als de indirecte methode direct de attituden tegenover schelden bevraagd had, waren 

de resultaten waarschijnlijk meer vergelijkbaar gewest met de directe methode. Om deze 

redenen kunnen de resultaten van de indirecte methode in deze studie als voldoende valide 

worden beschouwd. 

6.2 KANTTEKENINGEN  
In deze sectie zal het gerapporteerde onderzoek kritisch beschouwd worden. Verschillende 

onderdelen worden gesproken: de respondenten (6.2.1), dataverzameling (6.2.2), spreker 

(6.2.3), tekst (6.2.4), volgorde van de fragmenten (6.2.5), stimuli (6.2.6), vragenlijst (6.2.7), 

methode (6.2.8) en resultaten (6.2.9).  

6.2.1 RESPONDENTEN  
In de gelegenheidssteekproef van dit onderzoek zijn alle respondenten die vrijwillig de 

vragenlijst wilden invullen en geen achtergrondkennis van het onderzoek hadden, werden 

geïncludeerd. Het risico van het includeren van alle mogelijke respondenten is dat er een grote 

kans op verschillende achtergronden is. Inderdaad bleek uit een inventarisatie dat de groepen 

jongeren en ouderen niet volledig homogene groepen waren: de groep jongeren was bijna 

twee keer zo groot als de groep ouderen en de groepen toonden significante verschillen voor 

opleidingsniveau, woonplaats en scheldfrequentie. Hoewel uit statistische analyses bleek dat 

opleidingsniveau en woonplaats geen invloed hadden op de beoordelingen, zou het goed 

kunnen dat deze factoren toch van invloed zijn geweest op de beoordeling van 

scheldwoorden.  

 Naast deze verschillen zijn de groepen door het relatief grotere aantal vrouwen dan 

mannen en hun grote spreiding van woonplaatsen en opleidingsniveaus niet volledig 

representatief voor de Nederlandse bevolking. Hoewel de spreiding er wel voor zorgt dat een 

eerste globale indruk gemaakt kan worden van de taboewaarden van jongeren en ouderen, valt 

te betwijfelen of de resultaten naar alle Nederlanders gegeneraliseerd kunnen worden.  

 Door het includeren van alle mogelijke steekproeven zijn de groepen echter wel van 

voldoende grootte geweest om een betrouwbare vergelijking te kunnen maken. Bovendien 

waren de leeftijden van beide groepen redelijk goed gespreid over de twee 

leeftijdscategorieën: de jongeren hadden een leeftijd tussen de 18 en 27 jaar en ouderen tussen 

de 50 en 65 jaar. 
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6.2.2 DATAVERZAMELING 
De data zijn met een online vragenlijst verzameld. Een risico bij het online verspreiden van de 

enquête is het gebrek aan controle op de betrouwbaarheid van de respondenten. Het is 

onbekend onder welke omstandigheden de 61 respondenten de fragmenten hebben beluisterd, 

of ze de fragmenten volledig hebben afgeluisterd en of ze dat geconcentreerd hebben gedaan. 

Inderdaad bleek dat er 11 respondenten aan de enquête begonnen zijn, maar halverwege 

gestopt zijn. Of dit door een gebrek aan motivatie of tijd kwam, is onbekend; wel bestaat de 

kans dat de deelgenomen respondenten ook deze motivatie- of tijdsproblemen hebben gehad, 

en daardoor het einde van de enquête minder serieus hebben ingevuld dan het begin. 

 Een voordeel is echter dat er relatief veel respondenten zijn benaderd in korte tijd. Dit 

was niet gelukt als de experimenten op locatie waren gedaan. Te kleine groepen zouden veel 

minder betrouwbare vergelijkingen tussen twee leeftijdsgroepen hebben opgeleverd. 

Bovendien is de kans op sociaalwenselijke antwoorden iets verkleind door de mogelijkheid 

om de vragenlijsten anoniem in te vullen. 

6.2.3 SPREKER 
De geluidsfragmenten zijn ingesproken door een toneelspeler. Verwacht werd dat hij de 

scheldwoorden met bijbehorend emoties realistisch kon nabootsen. Achteraf bleek dat dit 

redelijk goed gelukt was: de beoordelingen van de geloofwaardigheid en serieusheid van de 

respondenten was neutraal, hoewel een kleine neiging naar de positieve kant van de 

semantische differentiaal zichtbaar was. ‘Serieus’ scoorde voor elk fragment hoger dan 

‘geloofwaardig’. Met behulp van een aantal opmerkingen kan dit goed geïnterpreteerd 

worden: de spreker heeft de emoties duidelijk en serieus overgebracht (een respondent voelde 

zich ‘lichtelijk beangstigend door de kille en berekenende boosheid’), maar was voor de ene  

respondent geloofwaardiger dan de andere. Het was erg duidelijk dat de klachten in scène 

waren gezet, omdat de fragmenten blijkbaar niet erg natuurlijk overkwamen. ‘Normaal 

gebruik van scheldwoorden zit meer verweven in taal’, stelt een respondent. Het was achteraf 

beter geweest om de fragmenten te verzamelen door of te baseren op natuurlijke opnamen van 

taboetaal. Het manipuleren van scheldwoorden is misschien te enthousiast gebeurd: zo veel 

scheldwoorden in één minuut die bovendien allemaal in dezelfde categorie vallen, 

weerspiegelt niet het werkelijke gebruik van scheldwoorden.  

6.2.4 TEKST 
In de matched-guisemethode wordt normaal gesproken aan de respondenten gevraagd om de 

spreker van het gehoorde fragment te beoordelen op een aantal eigenschappen. Omdat de 

spreker van de drie fragmenten in dit onderzoek overduidelijk steeds dezelfde was, is in dit 

onderzoek besloten om de respondenten vragen om de klacht te beoordelen. Een consequentie 

hiervan was dat het nog belangrijker werd om in de drie fragmenten een gelijkwaardige 

inhoud te presenteren: kleine verschillen in context zouden grote gevolgen kunnen hebben op 

de waardering van de fragmenten. Achteraf bleek uit enkele opmerkingen van respondenten 

dat er toch belangrijke verschillen in de klachten zijn geobserveerd: zo zou een klacht een 

concrete reden voor boosheid missen, werd een klacht als onterecht gezien terwijl een andere 

klacht begrijpelijk werd genoemd. De intentie om de klachten gelijkwaardig te maken en in 
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alle klachten herkenbare redenen tot woede en frustratie terug te laten komen, is daarmee niet 

helemaal geslaagd. De verschillen in context kunnen de beoordelingen van de categorieën 

scheldwoorden verschillend beïnvloed hebben. Het is echter wel bevredigend dat er zulke 

reacties op de klachten verschenen: dit betekent dat deze respondenten de fragmenten serieus 

beluisterd en zich niet direct op de scheldwoorden gefocust hebben. 

6.2.5 VOLGORDE VAN DE FRAGMENTEN 
Aan het einde van de vragenlijst merkte één respondent aan het einde van de vragenlijst op 

dat het leek alsof het schelden went: ‘Misschien speelt gewenning mee in mijn oordeel.’ Dit is 

inderdaad goed mogelijk. Het blijkt dat mensen die vaak schelden, schelden aanvaardbaarder 

vinden dan mensen die weinig schelden; de kracht van de taboewoorden nemen bij veel 

gebruik af. Wellicht geldt dit ook omgekeerd: hoe langer naar scheldwoorden geluisterd 

wordt, hoe minder krachtig ze worden. Het blijkt echter dat scheldwoorden, in tegenstelling 

tot complimenten, niet volledig hun kracht verliezen en altijd een effect hebben in de hersenen 

(Labyrint, 2013). 

 Als gewenning enige rol speelt, is er ook een grote kans op volgorde-effecten. Voor 

matched-guise-experimenten wordt aangeraden de volgorden van de fragmenten maximaal af 

te wisselen, omdat beoordelaars geen op zichzelf staande evaluaties van de fragmenten geven, 

maar deze altijd vergelijken met de voorafgaande fragmenten (Jonkman, 1989). Door de 

online verspreiding en het van tevoren onbekende aantal respondenten was het echter niet 

mogelijk om de volgorden te randomiseren. Het is dus mogelijk dat naast eventuele 

gewenning, een beïnvloeding van de voorafgaande fragmenten bij het tweede en derde 

fragment de beoordelingen hebben gevormd. Echter, omdat de respondenten moesten 

beginnen met het beluisteren van een afleidend fragment (de filler) is voorkomen dat de 

meningen van de respondenten te sterk gekleurd werden door de ‘shock’ van het plotselinge 

horen van scheldwoorden. 

6.2.6 STIMULI 
De stimuli waaraan de respondenten werden blootgesteld, zijn de scheldwoorden uit de drie 

categorieën ziekten, seksualiteit en kleinerend. De focus op categorieën scheldwoorden paste 

praktisch gezien het beste in de matched-guise-methode: het luisteren naar vele losse 

scheldwoorden zou een te omvangrijke matched-guise-methode hebben opgeleverd. 

Bovendien was de verwachting dat door categorieën te gebruiken, de beoordelingen goed te 

generaliseren zouden zijn naar andere woorden binnen deze categorieën.  

 Het is echter de vraag of mensen in werkelijkheid inderdaad al deze scheldwoorden 

relateren aan de semantische betekenissen op basis waarvan de categorieën zijn ingedeeld. In 

het theoretisch kader bleek al dat de connotatie van scheldwoorden sterker is dan de denotatie 

(Pinker, 2007; Jay & Janschewitz, 2008; Jay, 2009). Zo zal het scheldwoord ‘trut’ voor 

weinig mensen nog de oorspronkelijke betekenis van ‘zeurderige vrouw’ (Sijs, 2001) hebben.  

Daarbij komt het feit dat de connotaties van woorden als sukkel en watje (dom, slap, 

zwak) veel meer voor de hand liggen dan woorden als kankerlijer en lul. De connotaties van 

deze woorden en de eigenschappen die daarmee aan een ander worden toegewezen, lijken 

veel variabeler te zijn dan de kleinerende scheldwoorden. Daarnaast verschillen de woorden 
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binnen de categorieën van elkaar. Zo zijn de scheldwoorden downie en mongool in de 

categorie ziekten (en afwijkingen) geplaatst, terwijl het duidelijk andere verschijnselen zijn 

dan kanker en tering. Bovendien lijken woorden als downie en mongool veel meer naar het 

intelligentieniveau van iemand te verwijzen en hadden ze dus ook in de categorie kleinerend 

geplaatst kunnen worden. Inderdaad geven de antwoorden op de directe vragen een indicatie 

van de verschillende taboewaarden van de losse woorden. Zo levert kankerlijer een zeer grote 

bijdrage aan de hoge taboewaarden van scheldwoorden in de categorie ziekten en verschillen 

ouderen en jongeren van mening over hoe aanvaardbaar worden als mongool en downie zijn. 

In hoeverre de taboewaarden van de drie categorieën scheldwoorden zoals 

geoperationaliseerd in deze studie, gegeneraliseerd kunnen worden naar alle scheldwoorden in 

deze categorie, is daarom de vraag. Echter, door de diversiteit van de scheldwoorden geven de 

taboewaarden waarschijnlijk wel een goed beeld van de categorie scheldwoorden als geheel. 

Hierbij moet opgemerkt worden dat de taboewaarden zoals geschetst zijn in deze studie alleen 

gelden bij het uiten van de scheldwoorden bij negatieve emoties (boosheid, frustratie). 

6.2.7 VRAGENLIJST 
De respondenten moesten de fragmenten beoordelen op semantische differentialen. Omdat 

weinig bekend is over de correlatie tussen verschillende eigenschappen en schelden, was niet 

bekend welke eigenschappen er precies met de semantische differentialen bevraagd moesten 

worden. Naar analogie van attitudeonderzoek naar dialecten zijn enkele eigenschappen voor 

attractiviteit toegevoegd; daarnaast zijn drie eigenschappen toegevoegd die zouden 

beoordelen hoe terecht het was dat de scheldwoorden gebruikt werden en hoe gepast de 

boodschap daarvan zou worden. In de data-analyse bleek echter dat de eigenschappen van 

deze vooraf bedachte categorieën niet correleerden, waardoor elke eigenschap apart moest 

worden vergeleken. Dit schepte, naast meer werk om de eigenschappen afzonderlijk te 

vergelijken, een hoop verwarring: wat zeggen de beoordeelde eigenschappen precies over de 

scheldwoorden? Of de eigenschappen geschikte resultaten opleverden voor de 

scheldwoorden, was onduidelijk; het bleek dat het belangrijker was dat de volledige attituden 

tegenover de scheldwoorden door de eigenschappen gerepresenteerd werden om een goed 

verband te kunnen maken naar de taboewaarden van categorieën scheldwoorden. In hoeverre 

de acht geanalyseerde eigenschappen de volledige attitude en dus de volledige taboewaarde 

reflecteren, is onbekend. Achteraf hebben respondenten echter geen aanvullende opmerkingen 

gegeven over andere relevante eigenschappen, waaruit geconcludeerd kan worden dat de 

eigenschappen toereikend waren om de fragmenten te beoordelen.  

6.2.8 METHODE 
De meeste respondenten gaven aan te weten dat scheldwoorden onderzocht werden en niet de 

specifieke klachten naar de NS. Het valt dus niet te ontkennen dat de scheldwoorden opvielen. 

Dit werd van tevoren ook verwacht: scheldwoorden zijn taboewoorden met een sterk beladen 

connotatieve betekenis, waardoor ze in het taalgebruik opvallend zijn. Om toch wat 

verwarring te scheppen, zijn aanvankelijk drie en uiteindelijk één filler toegevoegd die de 

aandacht van de specifieke categorieën af moesten leiden. Dit lijkt geslaagd: slechts één 

respondent gaf aan door te hebben dat het ging om drie categorieën scheldwoorden. Het is 
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daardoor waarschijnlijk dat de matched-guisemethode minder direct is dan de gebruikelijke 

directe methoden.  

 De resultaten van de twee directe vragen waren moeilijk te vergelijken met de 

resultaten van de indirecte methode, omdat de beoordelingsmethoden verschillend waren. 

Waar in de beoordeling van de geluidsfragmenten een glijdende schaal mogelijk was, waren 

de scheldwoorden in de directe vraag of volledig aanvaardbaar, of volledig onaanvaardbaar. 

Beter was geweest om de scheldwoorden in de directe methode ook te laten beoordelen met 

semantische differentialen, zodat een duidelijke vergelijking van de twee methoden mogelijk 

was. 

Na de interpretatie van de resultaten van de directe vragen leken ze in ieder geval 

hypothese 6 te bevestigen: er zijn verschillen tussen de resultaten van de indirecte en de 

directe methode. Het is echter moeilijk te zeggen wat dit precies betekent voor de 

bruikbaarheid van de matched-guisemethode in het scheldwoordenonderzoek. Betekenen de 

verschillen dat het een verbetering is op de directe methode of betekenen de verschillen juist 

dat er volstrekt iets anders dan de taboewaarden van scheldwoorden wordt gemeten? Op basis 

van bestaande kritieken is de eerste optie aangenomen, maar dit sluit de tweede optie niet uit. 

Meer onderzoek met de matched-guisemethode om de attituden tegenover en taboewaarden 

van scheldwoorden te meten, is nodig om te bepalen hoe geschikt, valide en betrouwbaar deze 

methode werkelijk is. Uit bovenstaande kritische opmerkingen mag duidelijk zijn dat er in de 

toepassing van de matched-guisemethode in het taboetaalonderzoek in ieder geval nog veel 

verbetering mogelijk is. 

6.2.9 RESULTATEN  
De scheldwoorden in dit onderzoek zijn gekozen vanwege de hoge frequentie die voor deze 

woorden gerapporteerd werd. Dat uit de resultaten bleek dat scheldwoorden in de categorie 

ziekten (één van de) hoogste taboewaarden toegekend kreeg en de kleinerende scheldwoorden 

door beide groepen de laagste, zal niemand verbazen. Elke Nederlander kan met zijn 

taalkennis beredeneren dat sukkel veel beschaafder is dan kankerlijer; daar is geen 

wetenschappelijk onderzoek voor nodig. Dat ‘seksualiteit’ minder aanvaardbaar was voor 

ouderen dan voor jongeren, was interessanter. Naar analogie van de verklaring voor de 

vermindering van religieuze vloeken door de ontkerstening (Belga, 2008; Sterkenburg, 2008) 

werd in dit onderzoek de mogelijke invloed van de seksuele revolutie genoemd. Met deze 

mogelijke verklaring wordt duidelijk dat er voor het onderzoek naar taboewaarden 

nauwkeurig moet worden gekeken welke woorden volgens het heersende normen- en 

waardenpatroon gevoelig liggen en hoe dit in relatie staat met bepaalde generaties. Dit zou 

nieuwe resultaten kunnen opleveren over de relatie tussen taboetaal en maatschappij: vertellen 

de frequentie en taboewaarden van scheldwoorden en andere taboewoorden ons inderdaad iets 

over de Nederlandse cultuur(geschiedenis)? Uit de huidige politieke ontwikkelingen zou nu 

bijvoorbeeld verwacht kunnen worden dat woorden als Marokkaan, neger of racist hoge 

taboewaarden hebben en dat woorden als homo en flikker veel meer geaccepteerd zijn dan 

twintig jaar geleden. Intercultureel onderzoek naar de frequentie en taboewaarden van zulke 

woorden in verschillende landen zou bovendien kunnen uitwijzen hoe de attituden tegenover 

zulke onderwerpen in verschillende culturen verschillen. 
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 Hoewel de invloed van het wel of niet meemaken van bepaalde maatschappelijke 

ontwikkelingen invloed lijkt te hebben op de taboewaarden van scheldwoorden, bleek in de 

resultatenanalyse dat alle verschillen tussen de twee leeftijdsgroepen verdwenen als 

gecontroleerd werd voor scheldfrequentie. Terwijl van tevoren gedacht werd dat leeftijd een 

belangrijke factor was voor de potentiële verschillen in taboewaarden van scheldwoorden 

tussen jongeren en ouderen, lijkt dat na de data-analyse niet zeker meer: is in dit onderzoek de 

invloed van leeftijd of van scheldfrequentie gemeten? Op basis van deze resultaten is dat niet 

te zeggen vanwege de beperkte analyses naar scheldfrequentie. Feit is echter dat de 

samenstelling van de gehanteerde leeftijdsgroepen blijkbaar gekenmerkt wordt door de hoge 

en lage scheldfrequentie: dat bleek uit eerder onderzoek (Jay, 1999; McEnery, 2006; 

Sterkenburg, 2008; Jay, 2009) en wordt wederom bevestigd in dit onderzoek. De resultaten 

kunnen daarom wel geïnterpreteerd worden als vergelijkingen tussen de twee 

leeftijdscategorieën, maar er mag niet met zekerheid verklaard worden dat dit een resultaat is 

van de factor leeftijd.  

  



52 

 

7 CONCLUSIE 

 

In deze studie is onderzocht hoe de taboewaarden van drie categorieën scheldwoorden tussen 

twee leeftijdscategorieën verschillen. Bij enkele onderzoekers op leeftijd bestaat namelijk de 

indruk dat er door de huidige generaties ontzettend veel gescholden wordt (Schuyt, 2006; 

Sterkenburg, 2008; Stokkom, 2010). Zoals een respondent verwoordde: ‘Zoveel 

scheldwoorden die maar normaal gevonden worden, echt een voorbeeld dat we minder respect 

voor elkaar hebben.’ Uit de literatuur over taboetaal bleek dat elk scheldwoorden een andere 

taboewaarde heeft, de mate van aanvaardbaarheid van een scheldwoord voor een groep of 

individu (Sterkenburg, 2008; Janschewitz, 2008). Deze taboewaarden zijn afhankelijk van 

vele factoren, waaronder leeftijd (Stapleton, 2010). Om te bepalen of de zogenaamde 

taalvergroving verklaard kan worden door een verschil in taboewaarden tussen de oudere en 

jongere generaties, en of dit afhankelijk is van verschillende soorten scheldwoorden, is de 

volgende onderzoeksvraag: Hoe verschillen jongeren (15-30 jaar) en ouderen (50-65 jaar) van 

elkaar wat betreft hun toekenning van taboewaarde aan verschillende categorieën 

scheldwoorden (ziekten, seksualiteit en kleinerend)? 

 Veel literatuur naar de taboewaarden van Nederlandse scheldwoorden bestaat er niet. 

Op het enige gevonden onderzoekje (Sterkenburg, 2008) is veel kritiek gekomen, met name 

over zijn directe methode: reflecteert dit wel de werkelijke attitude die mensen tegenover 

scheldwoorden hebben (Verhoeven, 1997; Elias, 1999; Sterkenburg, 2008)? Om deze reden is 

besloten om een indirecte methode te kiezen. Omdat blijkt dat schelden specifieke attituden 

tegenover schelders beïnvloedt (Hamilton, 1989; Winters & Duck, 2001; Jay, 2009; Stapleton, 

2010), is naar analogie van het attitudeonderzoek naar dialecten een matched-guise-

experiment opgezet. Respondenten luisterden daarin naar drie fragmenten waarin een spreker 

een boze klacht over de NS uitsprak. In deze drie klachten waren elk zes scheldwoorden 

verweven: scheldwoorden in de categorie ziekten, kleinerend en seksualiteit. Na elk fragment 

moesten de respondenten de klacht van de spreker beoordelen met semantische differentialen 

beoordelen op een aantal eigenschappen (onder andere sympathiek-onsympathiek, beleefd-

onbeschoft en intelligent-niet intelligent). Om te controleren of de indirecte methode anders is 

dan de directe methode, is ten slotte een directe vraag naar de taboewaarden van 

scheldwoorden toegevoegd. 

 Uiteindelijk hebben 38 jongeren en 23 ouderen de online verspreide vragenlijst 

ingevuld. Geslacht en religie waren gelijk verdeeld over de condities; woonplaats, 

opleidingsniveau en scheldfrequentie niet. Deze factoren zijn meegenomen in enkele analyses 

om te controleren voor een mogelijke invloed. 

 Door middel van een statistische analyse van de verzamelde data zijn de deelvragen 

beantwoord. Volledig naar verwachting bleek dat de attituden tegenover schelden bij zowel 

jongeren als ouderen negatief zijn. Tegen verwachting in verschilden deze attituden echter 

nauwelijks van elkaar. Slechts één kenmerk, humorisme, verschilde tussen de condities: 

ouderen vonden de scheldwoorden in de categorie ziekten minder humoristisch dan jongeren. 

Dit verschil verdween bovendien als gecontroleerd werd voor scheldfrequentie.   
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 In de taboewaarden van de scheldwoorden bleken echter grotere verschillen tussen 

jongeren en ouderen. Voor beide condities kon een hiërarchie van de drie 

scheldwoordcategorieën worden opgesteld. Van de hoogste naar de laagste taboewaarden:  

  

Jongeren Ouderen  

1. Ziekten 1. Ziekten en seksualiteit 

2. Seksualiteit  

3. Kleinerend 2. Kleinerend 

 

Jongeren kenden scheldwoorden in de categorie ziekten de hoogste taboewaarde toe, gevolgd 

door seksualiteit. Kleinerende scheldwoorden kregen de laagste taboewaarde. Ouderen 

kenden kleinerende scheldwoorden ook de laagste taboewaarde toe. Zij zagen echter geen 

verschil tussen scheldwoorden in de categorieën ziekten en seksualiteit. Het bleek dan ook dat 

ouderen scheldwoorden in de categorie seksualiteit een hogere taboewaarde toekenden dan 

jongeren. Echter, wederom bleek dat de verschillen verdwenen als voor scheldfrequentie 

gecontroleerd werd. Overeenkomstig met eerdere onderzoeken (Jay, 1999; McEnery, 2006; 

Sterkenburg, 2008; Jay, 2009) gaven jongeren aan meer te schelden dan ouderen. Bekend is 

dat hoe meer iemand scheld, hoe meer aanvaardbaar de scheldwoorden zijn; de woorden 

verliezen hun kracht voor de spreker (Fry, 2011; Stephens & Umland, 2011). Het lijkt erop 

dat deze lagere scheldfrequentie de hogere taboewaarde van ouderen voor seksuele 

scheldwoorden kan verklaren. 

De analyse van de antwoorden op de directe vragen leverde grotere verschillen tussen 

de taboewaarden van ouderen en jongeren op dan de resultaten van de indirecte methode, 

hoewel de globale hiërarchie van de drie categorieën scheldwoorden overeen kwam. Wat dit 

precies zegt over de waarde van de indirecte methode is moeilijk te zeggen: welke methode 

weerspiegelt de werkelijke taboewaarden? Op basis van de literatuur is echter geconcludeerd 

dat de matched-guisemethode door zijn gesproken en indirecte natuur een betere 

weerspiegeling van de taboewaarden van scheldwoorden in hun context geeft. De contexten 

van die scheldwoorden bleken in dit onderzoek serieus en geloofwaardig genoeg te zijn. 

Daarom kan aangenomen worden dat de resultaten van de matched-guisemethode voldoende 

betrouwbaar en valide zijn om de onderzoeksvraag te beantwoorden. 

 De hoofdvraag moet op basis van de resultaten genuanceerd beantwoord worden. 

Jongeren en ouderen verschillen slechts op één punt wat betreft hun toekenning van 

taboewaarden aan scheldwoorden en die is inderdaad afhankelijk van de categorie 

scheldwoord: ouderen vinden scheldwoorden die naar seksualiteit verwijzen erger dan 

jongeren. Scheldfrequentie blijkt echter een sterkere rol te spelen dan leeftijd. Dit betekent 

niet dat alle verschillen tussen jongeren en ouderen ontkend moeten worden: de beide groepen 

kenmerken zich door hun lage en hoge scheldfrequenties en zodoende door bijbehorende 

taboewaarden. Het betekent wel dat leeftijd niet de factor is die het verschil in taboewaarden 

veroorzaakt. 

Het probleem dat werd geconstateerd, de indruk van enkele ouderen dat er 

tegenwoordig veel meer gescholden wordt, kan op basis van dit antwoord niet helemaal 

bevredigend verklaard worden. Hoewel ouderen een sterkere afkeer hebben van seksuele 
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scheldwoorden, lijkt het niet het geval dat ouderen spreken over een vergroving van het 

taalgebruik omdat zij de tegenwoordige scheldwoorden minder aanvaardbaar vinden dan 

jongeren. Het zou kunnen zijn dat de beschreven indruk toch waar is: misschien wordt er 

tegenwoordig inderdaad meer gescholden. Een longitudinaal onderzoek naar de frequentie 

van schelden zou kunnen uitwijzen of deze ontwikkeling inderdaad gaande is. Het is ook 

mogelijk dat jongeren andere opvattingen hebben over de specifieke sociaalpsychologische 

contexten waarin schelden gepast is, dan ouderen. Er zou bijvoorbeeld met 

conversatieanalyses onderzocht worden hoe schelden in beide groepen een rol speelt in 

neutrale, informele contexten – contexten waarin schelden niet vanzelfsprekend onbeleefd is, 

zoals in de formele situaties in dit onderzoek. 

  Bovendien zal vervolgonderzoek moeten uitwijzen of de potentiële relatie tussen 

scheldfrequentie en taboewaarden voor Nederlandse scheldwoorden inderdaad bestaat, hoe 

sterk hij is en hoe dat de attituden van jongeren en ouderen tegenover verschillende 

scheldwoorden beïnvloedt. Het is bijvoorbeeld interessant of de scheldfrequentie ook zo’n 

grote rol speelt als gekeken wordt naar jongere of oudere leeftijdscategorieën. Een focus op 

bijvoorbeeld pubers (12-18 jaar) zou interessant zijn, omdat het experimenteren met de 

sociale identiteit in deze periode een grotere rol speelt dan in de adolescentie, of een focus op 

70-plussers, de leeftijdscategorie van Van Sterkenburg (2008), die in zijn boek aangeeft aan 

bepaalde scheldwoorden een veel hogere taboewaarde toe te kennen dan zijn respondenten.   

 Onderzoekers die zulke vragen willen beantwoorden, worden aangeraden om door 

middel van observatie hun data te verzamelen. Schelden kan het beste in natuurlijke setting 

bestudeerd worden (Jay & Janschewitz, 2008). Hoewel laboratoriumstudies meer controle 

over variabelen bieden, heeft deze studie uitgewezen dat het heel moeilijk is om voor 

schelden alle factoren constant te houden. Schelden is moeilijk te manipuleren, omdat het zo 

krachtig verbonden is aan menselijke emoties. Is observatie niet mogelijk, dan lijkt de 

matched-guisemethode een goed alternatief te zijn, hoewel er goed moet worden gekeken naar 

de mogelijke verbeterpunten: om bijvoorbeeld gewenningseffecten en afwijkende contexten te 

vermijden, zou besloten kunnen worden om binnen de condities gelijkwaardige groepen te 

maken en elke groep slechts één fragment te laten horen.   
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BIJLAGE 1 – LIJST VAN FREQUENTE SCHELDWOORDEN 
 

Er zijn drie bronnen gevonden die een vermelding maakten van de frequentie van 

Nederlandse scheldwoorden: Van Oudenhoven et al. (2008), Van Sterkenburg (2008) en 

NAMM (2014). Van Sterkenburg (2008) heeft zijn frequenties gebaseerd op zijn eigen 

vragenlijsten en heeft daarnaast een internetonderzoek gedaan. Daarbij heeft hij gekeken hoe 

veel resultaten elk scheldwoord kreeg op Google.nl. Deze resultaten moeten met enige 

voorzichtigheid benaderd worden: bij het zoeken op internet is het risico groot dat de woorden 

niet als scheldwoord gebruikt zijn (primair: connotatie), maar als neutraal woord (primair: 

denotatie). Bij NAMM (2014) moet de kanttekening geplaatst worden dat deze frequentie gaat 

over jonge kinderen (vanaf acht jaar). Deze frequentietellingen zijn dus vanuit een ander 

perspectief gemeten. 

 

Legenda 

1. Van Oudenhoven et al. (2008); 

2. Van Sterkenburg (2008); 

a. Op basis van eigen onderzoek; 

b. Op basis van Googleresultaten. 

3. NAMM (2014). 

 

Categorie Scheldwoord Bron 

Seksualiteit  Klootzak   1, 2a, 2b 

 Lul 1, 2a, 2b 

 Eikel  1, 2a, 2b 

 Hoer 1, 2a, 2b, 3 

 Slet 1, 2a, 2b, 3 

 Doos 1 

 Kutwijf 1 

 Del 2 

 Sloerie 2 

Geaardheid Homo 1, 3 

 Flikker 1 

 Pedo 3 

Kleinerend Trut 1 

 Sukkel 1 

 Idioot 1 

 Aso  1 

 Nerd 2b 

 Sukkel  2b 

 Watje  2b 

 Prutser  2b 

 Mafkees  2b 

 Mietje  2b 

Psychische en fysieke Mongool 1, 2a 
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ziekten of afwijkingen 

 Teringlijer 2a 

 Kankerlijer 2a 

 Autist 3 

 Downie 3 

Dieren Bitch 1, 3 

 Teef 2a, 2b 

Etniciteit Jood 3 

 Marokkaan 3 

 Turk 3 
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BIJLAGE 2 – EXPERIMENTELE STIMULI  
 Fragment 1: ziekten

3
 Fragment 2: kleinerend

4
 Fragment 3: seksistisch

5
 

Groet  Beste NS, Hallo NS, Goedemiddag NS, 

Uitleggen 

situatie 

(neutraal): 

vertraging  

Sinds een jaar reis ik het traject Ermelo-

Kanaleneiland, maar iedere trein 

vertrekt op Ermelo sowieso vijf minuten 

te laat. Als ‘ie niet te laat is, dan rijdt hij 

vaak helemaal niet. Hierdoor mis ik 

mijn bus altijd.  

Vandaag reisde ik met de intercity naar 

Rotterdam. Op het bord stond dat de trein 

vijf minuten vertraging had, maar na drie 

kwartier wachten wist de conducteur me 

te vertellen dat hij helemaal niet meer 

kwam. 

Elke dag reis ik met de intercity van 

Schiphol naar Eindhoven.  Maar deze 

intercity rijdt standaard achter een stoptrein, 

waardoor hij heel langzaam moet rijden. 

Hierdoor mis ik meestal mijn aansluiting.  

Boosheid 

benoemen 

Om boos over te worden. Kankerlijers 

zijn jullie. 

Ik ben hier zo boos om. Jullie zijn echt 

sukkels.  

Echt klootzakken zijn jullie. Ik ben helemaal 

klaar met deze machinist.  

Persoonlijk 

getroffen 

Omdat die teringlijers van een 

conducteur niet op tijd op z’n fluitje kan 

blazen, moet ik nu iedere dag een trein 

eerder nemen. Tyfusjong. Nu moet ik 

om zes uur van huis, om om acht uur op 

mijn werk te zijn - voor een afstand van 

maar 45 kilometer. Wat een mongolen.  

Door die prutser ben ik nog steeds op 

mijn beginbestemming. Mafkees. Ik heb 

mijn kostbare tijd verspild door voor niks 

te zitten wachten op een perron, doordat 

de conducteur niet even wat eerder kon 

vertellen dat ik een andere trein moest 

nemen. Wat een mietje. 

Door die lul kom ik iedere dag te laat. En 

dan denkt de cateringmevrouw dat ze d’r 

vanaf komt met een gratis kopje koffie, de 

slet. Als ik deze tijd gewoon uitbetaald zou 

krijgen door mijn baas, dan had ik er zélf 

wel vijftig kunnen kopen. Wat een hoer. 

Boosheid 

uitdrukken 

Hoe moeilijk kan het zijn om op tijd te 

blazen? Mijn geduld is op. Dit gebeurt 

me veel te vaak. Stelletje downies. Is er 

iets mis met de logistiekafdeling of zo? 

Ik ga voortaan wel weer met de auto. 

Kankerlijers.  

Hoe kunnen jullie op deze manier met 

reizigers omgaan? Stelletje watjes. Is 

communiceren nou echt zo moeilijk? Ik 

weet zeker dat dit het laatste 

jaarabonnement is dat ik bij de NS 

gekocht heb. Sukkels. 

Het is echt geen doen meer. Wat is er mis 

met jullie bij de NS? Stelletje eikels. Laat 

jullie reizigers eens niet in de steek. Het is 

dat ik geen andere keus heb dan te reizen per 

trein… Klootzakken. 

Verwachting 

uitspreken 

Ik reken erop dat jullie hier iets aan 

gaan doen. 

Ik hoop dat hier eens wat aan gedaan 

wordt. 

Ik zou graag zien dat dit eens beter wordt.  

Afsluiting Bedankt.  Bedankt. Bedankt. 

                                                             
3
 http://nsklachtenforum.nl/showthread.php?273-trein-harderwijk-utrecht-nog-steeds-te-laat  

4
 http://nsklachtenforum.nl/showthread.php?737-Intercity-van-Schiphol-naar-Eindhoven-s-avonds-ALTIJD-achter-stoptrein!  

5
 http://nsklachtenforum.nl/showthread.php?707-Reizigers-voorliegen  

http://nsklachtenforum.nl/showthread.php?273-trein-harderwijk-utrecht-nog-steeds-te-laat
http://nsklachtenforum.nl/showthread.php?737-Intercity-van-Schiphol-naar-Eindhoven-s-avonds-ALTIJD-achter-stoptrein
http://nsklachtenforum.nl/showthread.php?707-Reizigers-voorliegen
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BIJLAGE 3 – FILLERS  
 Filler 1 – profane vloeken Filler 2 – verwensingen Filler 3 – beledigingen 

Groet  Goedemorgen NS, Dag NS, Hallo NS,   
Uitleggen 

situatie 

(neutraal): 

vertraging  

Mijn trein heeft alweer vertraging. 
Gisteren reed de trein helemaal niet. 
Het gaat om de trein van Veenendaal-
de Klomp naar Haarlem. Het is eerder 
regel dan uitzondering dat er 
vertragingen en annuleringen zijn op 
dit traject. 

Mijn vriendin had per ongeluk mijn ov-
chipkaart meegenomen, in plaats van 
haar eigen. De conducteur heeft de 
kaart daarom ingenomen. Ze had niet 
eens de tijd om het uit te leggen en 
kreeg nog een boete ook. 

hier een bericht voor de conducteur in de 
trein van Den Bosch naar Amsterdam. Ik 
zag net hoe een zwartrijder tegen hem 
vertelde dat hij zijn kaartje was 
“kwijtgeraakt”. U gaf gewoon toe 
waardoor die meneer geen nieuw kaartje 
hoefde te kopen.  

Boosheid 

benoemen 
Shit, ik ben hier niet blij mee.  
En wat moet ik nou met al die  

Jullie kunnen de pot op. Ik ben zo 
kwaad. 

Ja ja. U hebt vast een goed hart, maar 
het zou niet moeten kloppen. 

Persoonlijk 

getroffen 
ongemeende excuses door de 
intercom? Fuck, wat maken jullie er 
een beestenbende van. En dan dit 
kutautomaatbandje om je klachten in 
te spreken, lekker klantvriendelijk. 
Damn, dit bevestigt de indruk die ik 
al heb van de NS.  

Leuk hoor die grapjes. Hoe kom ik nu 
weer in het bezit van mijn eigen kaart? 
Die krijg ik natuurlijk nooit meer terug, 
sodemieter op zeg. In plaats daarvan 
mag ik een nieuwe betalen, en ik ben 
maar een arme student. Rot op man. 
KutNS, jullie kunnen voor mij aan het 
gas.  

Hersenen zijn niet alles, maar in uw 
geval zelfs niets. Meneer de conducteur, 
ga uw moeder neuken. Geef ik mijn 
centen uit aan veel te dure kaartjes voor 
treinen die niet of nauwelijks rijden, komt 
hij er zo vanaf. Als de aarde een appel is, 
was u de rotte plek. 

Boosheid 

uitdrukken 
U bent een totaal incapabele 
kloteorganisatie, die misbruik van z’n 
monopolie maakt. Je moet er toch van 
op aankunnen dat uw bedrijf 
functioneert en dat alles strak 
geregeld is. Is het dan echt zo moeilijk 
om klok te kijken op tijd op dat fluitje 
te blazen? Bullshit.  

Nooit gaat het eens goed. Dan weer dit 
en dan weer dat. En er zijn alleen maar 
incapabele machinisten die niet klok 
kunnen kijken. Sterf! Gefeliciteerd met 
jullie fantastische service, en bedankt 
voor de dure rekening. Krijg de 
kutkanker alsjeblieft. 

Zo’n enorme lul als u moest alleen 
onder een paard hangen.  
Ik ga voortaan ook smoesjes verzinnen, in 
plaats van mijn duur verdiende centen uit 
te geven aan uw kutbedrijf. Ze mogen uw 
vel er afraspen en in een vat zout 
steken.  

Verwachting 

uitspreken 
Dat was het. Ik hoop dat er een keer 
een oplossing komt.  

Ik ben heel erg benieuwd naar jullie 
antwoord. 

U zou u rot moeten schamen. Ik wacht op 
uw excuses.   

Afsluiting Bedankt. Bedankt. Bedankt. 
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De klachten zoals ingesproken door de spreker in dit onderzoek zijn op onderstaande 

hyperlinks te bekijken: 

 

 Fragment 1 

https://www.youtube.com/watch?v=uK0cFtZ950w 

 

 Fragment 2 

https://www.youtube.com/watch?v=PPuGAHsavVg  

 

 Fragment 4 

https://www.youtube.com/watch?v=mYQb6G-g7aU  

 

 Fragment 6 

https://www.youtube.com/watch?v=i4pghJjlmjM  

  

https://www.youtube.com/watch?v=uK0cFtZ950w
https://www.youtube.com/watch?v=PPuGAHsavVg
https://www.youtube.com/watch?v=mYQb6G-g7aU
https://www.youtube.com/watch?v=i4pghJjlmjM
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BIJLAGE 4 – ONLINE ENQUÊTE  
 

 

Pagina: 1 

Enquête 

Welkom bij deze enquête. 

 
Voor mijn studie Nederlandse taal en cultuur ben ik bezig met een onderzoek naar de 

communicatie van emoties. In deze enquête luistert u naar vier personages die een klacht hebben 
over hun treinreis bij de NS. Zij spreken hun klacht in op de automatische klachtenlijn van de NS. 
U wordt gevraagd om de communicatie van hun boodschappen te beoordelen door na het 
beluisteren van elk fragment een aantal vragen te beantwoorden. 

 
Het is van groot belang dat u de vragen zo eerlijk mogelijk en naar uw eigen mening beantwoordt. 
Er zijn geen goede of slechte antwoorden. Bovendien is de enquête strikt anoniem, ook voor de 
onderzoeker; er kan dus geen misbruik gemaakt worden van uw antwoorden. 
 
Het beantwoorden van de vragen zal maximaal 15 minuten in beslag nemen. Het is belangrijk dat 
u in de gelegenheid bent om geluidsfragmenten af te spelen. 

 
Let op: sommige fragmenten kunnen ervaren worden als grof. Wees daarop voorbereid.  
 
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking! 

 
Lisa Verbeek 
Bachelorstudente Nederlandse Taal en Cultuur 
Universiteit Utrecht 

 

Pagina: 1 

In dit experiment zult u naar 4 geluidsfragmenten luisteren. Het is dus belangrijk dat u 
uw geluid aanzet. Steeds zult u gevraagd worden om de personage in het fragment te 
beoordelen op de communicatie van zijn emoties. 
 
Als u op volgende klikt, kunt u fragment 1 beluisteren.  

 

Pagina: 2 
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Pagina: 3 

De manier waarop de persoon in dit verhaal zijn klacht communiceert is...  

Respectvol 0  0  0  0  0  0  0 Respectloos 
 

Onvriendelijk  0  0  0  0  0  0  0 Vriendelijk 
 

Humoristisch  0  0  0  0  0  0  0 Niet humoristisch 
 

Beleefd 0  0  0  0  0  0  0 Onbeschoft 
 

Niet serieus 0  0  0  0  0  0  0 Serieus 
 

Dom 0  0  0  0  0  0  0 Intelligent 
   

Sympathiek 0  0  0  0  0  0  0 Onsympathiek  
 

Stoer 0  0  0  0  0  0  0 Niet stoer 
 

Onredelijk 0  0  0  0  0  0  0 Redelijk  

 
Ongeloofwaardig 0  0  0  0  0  0  0 Geloofwaardig 

 
 
Ruimte voor overige opmerkingen 

 

 

 

 

Pagina 4 t/m 9 zijn gelijk aan pagina 2 en 3, alleen het YouTubefragment verschilt. 

 

Pagina: 10 

Dit waren de luisterfragmenten. Er volgen nu nog enkele algemene vragen.  

Waar denkt u dat deze enquête over gaat? 

 

 

 

 

Pagina: 11 

Welke van deze scheldwoorden vindt u het minst aanvaardbaar?  

0   klootzak 0   sukkel 0   downie 

0   kankerlijer 0   lul 0   prutser 

0   watje 0   mietje 0   hoer 

0   teringlijer 0   slet 0   mafkees 
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0   tyfusjong 0   mongool 0   eikel 

 

Pagina: 12 

Welke van deze scheldwoorden vindt u het meest aanvaardbaar?  

0   klootzak 0   sukkel 0   downie 

0   kankerlijer 0   lul 0   prutser 

0   watje 0   mietje 0   hoer 

0   teringlijer 0   slet 0   mafkees 

0   tyfusjong 0   mongool 0   eikel 

 

Pagina: 13 

Ik scheld zelf... 
 

0   (Vrijwel) dagelijks 

0   Af en toe 

0   Zelden 

 

Pagina: 14 

Wat is uw leeftijd? 

 

 
 
Wat is uw woonplaats? 

 

 

Wat is uw geslacht?
 

0   man 

0   vrouw 

Wat is uw hoogst genoten of huidige opleiding?
 

0   Geen 

0   Basisschool 

0   Middelbare school 

0   MBO 

0   HBO 

0   Universiteit 

0   Anders, namelijk… 

Wat is uw geloofsovertuiging?
 

0   Gelovig 

0   Niet gelovig  
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Pagina: 15 

Heeft u nog andere opmerkingen/aanvullingen over (uit)schelden? 

 

 

 

 

Pagina: 16 

Dit is het einde van deze vragenlijst. Hartelijk dank voor uw medewerking. 

 
Mocht u geïnteresseerd zijn in een kort verslag van de resultaten van dit onderzoek, mail dit 
verzoek dan naar L.Verbeek@students.uu.nl. Naar verwachting zult u begin februari 2015 bericht 
krijgen. 
 
Ook als u nog andere vragen en/of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen via hetzelfde e-
mailadres
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BIJLAGE 5 – OPMERKINGEN PER FRAGMENT 
 Fragment 2 Fragment 4 Fragment 6 

 Jongeren Ouderen Jongeren Ouderen Jongeren Ouderen 

Waarde van het 

fragment 

(…) Lichtelijk 

beangstigend door 

de kille en 

berekende boosheid 

waarmee de man 

(…) scheldt. 

door het gescheld 

wordt het voor mij 

eerder lachwekkend 

 

 

 serieus/niet serieus is niet aan 

de orde, daarom neutraal, 

evenals 

ongeloofwaardig/geloofwaardig 

  

 Helaas is ie wel 

geloofwaardig... 

    

Inhoud van het 

fragment 

Deze persoon geeft 

aan dat hij met de 

auto gaat voortaan, 

maar toch verwacht 

hij dat er iets aan 

gedaan wordt, 

onredelijk 

Hij maakt zijn 

klacht persoonlijk, 

scheldt personen uit 

Concrete klacht, 

kan begrijpen dat de 

man boos is. (…) 

 

 

Betreffende is blijkbaar te dom 

om een bord te bekijken en 

blijft sukkelig afwachten. Hij 

hoeft niet na te denken, het is 

de schuld van iedereen behalve 

hemzelf. Laat hem maar lekker 

op het perron staan. 

Opnieuw een goed 

punt, maar hij 

beschuldigt de 

verkeerde mensen 

 

speelt weer op de 

persoon i.p.v. op de 

organisatie 

 

. 

 

(…) waarmee de 

man steeds gericht 

op de persoon 

scheldt. 

 

 (…) Situatie is wel 

erg vervelend.  

 

Hij speelt op de persoon in 

tegenstelling tot het eerste 

geluidfragment, (…) 

 …die(uitgaande dat 

het waar is wat hij 

zegt) wel een punt 

heeft, slechte 

planning van de NS 

Mis de concrete 

klacht. (…) 

     

Oordeel 

scheldwoorden 

en/of klacht 

Door het gebruik 

van 'kanker' en 

andere 

vergelijkbare 

In tegenstelling to 

het eerste fragment 

heeft deze persoon 

zijn krachttermen 

Schattige 

scheldwoorden; 

daardoor lijkt dit 

fragment minder 

Deze vind ik lastig. de 

gebruikte woorden dienen geen 

doel. Ze zijn te slap om de 

statement kracht bij te zetten. 

In het begin was de 

klacht netjes en 

duidelijk maar dan 

begint hij te 

Het lijkt wel of deze 

man zich een beetje 

inhoudt. Ik heb de 

fragmenten elk een 
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scheldwoorden lijkt 

dit fragment nog 

onbeschofter dan 

fragment 1 (de 

scheldwoorden zijn 

heftiger dan in 

fragment 1). 

niet goed gekozen 

om zijn mening te 

onderbouwen. Hij 

beledigt om het 

beledigen. 

 

onbeschoft dan 

voorgaande 

fragmenten, maar 

zeker niet minder 

gemeend. 

 

Het lijkt alsof de persoon wel 

krachttermen wilde gebruiken, 

maar te vriendelijk wilde 

blijven. Hij (…) is te beleefd 

om echte krachttermen te 

gebruiken. 

schelden en wordt 

het onbeschoft. 

 

paar keer beluisterd. 

Misschien telt 

gewenning mee in 

mijn oordeel. 

 

Vloeken om kracht 

bij te zetten lijkt me 

niet echt de manier. 

Onbenullige 

scheldkannonade 

 

Gebruikt op een 

gegeven moment 

wel erg veel 

beschaafde 

scheldwoorden. 

scheldwoorden voegen niets toe 

aan de boodschap, zijn niet 

helpend voor een oplossing 

Klinkt een beetje 

als een corpsbal. 

Scheld wel erg 

veel. 

Zelfde reactie als bij 

het tweede 

fragment. iets 

minder extreem. 

  Nog steeds wat 

netter verpakken. 

(…) 

  Een onbeschofte 

boer… 

 

      Effe dimmen nu 
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BIJLAGE 6 – ALGEMENE OPMERKINGEN ACHTERAF 
 

Waarde van de fragmenten 

Jongeren Ouderen 

De geluidsfragmenten kwamen op mij totaal niet geloofwaardig 

over. 

Ik scheld best veel maar zoals in deze voorbeelden bij het 

inspreken van een bandje zou ik dat nooit doen. 

(…) De meeste scheldwoorden zoals zij gebruikt werden in de 

geluidsfragmenten klonken erg berekend waardoor ze wat 

beangstigend waren. Alsof de beller echt als doel had om de 

ander neer te halen. Normaal gebruik van scheldwoorden zit 

meer verweven in de taal, waardoor ze meer kwaad dan goed 

voor de status van iemand die ze gebruikt. 

 

Beoordeling fragmenten  Het schelden maakte de betogen van de spreker niet sterker, 

vond ik. 

 schelden voegt niets toe aan de inhoud van de boodschap(…) 

 Mopperen nederlanders echt zo veel? In drie verhalen werd 

gescholden, eentje zat op het randje, maar kon er nog net 

mee door. Ik miste het verhaal waarin iemand duidelijk de 

reden zegt en dat hij/zij boos is, maar dat kan ook door 

intonatie zonder te schelden. 

Oorzaak van schelden  Schelden komt voort uit machteloosheid 

 Schelden (…) komt mijns inziens voort uit machteloosheid 

 schelden beschouw ik als een uiting van onvermogen 

 Teken van zwakte 

Afkeuring van schelden Schelden zou je nimmer moeten doen. Je weet niet hoe erg je er 

iemand mee kan kwetsen 

Nooit doen,je weet niet hoe je iemand kwetst 

 NIET DOEN, NIET NODIG! niet doen 

 Zou minder mogen, (…) (…) Schelden is sowieso af te keuren. 

Functie van schelden mensen gebruiken het om zich af te reageren, (…) 

 

Hoewel het een "lekkere" manier is om af te reageren is het n 

iet toelaatbaar als het persoonlijk wordt. Even lekker 

afreageren is goed, iemand afzeiken/ uitschelden en 

beledigen niet. 
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 soms lucht het op. Schelden kan kortstondig opluchten, maar leidt zelden tot 

een beter resultaat. 

 Mensen vloeken om kracht bij te zetten, denken er eigenlijk niet 

bij na over wat ze zeggen. 'Het klinkt zo lekker'. Ik vind dat een 

beetje treurig en woorden zoals 'kankerlijer' kunnen erg 

kwetsend zijn. 

Als mensen schelden hebben ze zich iig alvast een beetje 

afgereageerd, dat liever dan dat wie dan ook onterecht de 

dupe wordt van frustraties 

Taboewaarde van schelden Ik vind het moeilijk om te zeggen wanneer de grens schelden 

wordt. Ik vind schelden pas echt grof als er ziektes worden 

gebruikt en als er wordt gevloekt en als iemand echt beledigd 

wordt. Ik scheld best veel, maar dan vooral omdat ik dan zelf 

iets doms heb gedaan. Ik zeg dan vaak ''shit'', ''chips'', ''kak''. Dat 

valt in principe dan ook onder schelden, maar vind ik niet 

kwetsend.  

 

(…) maar kan ook als stopwoord worden gebruikt wanneer het 

door beide partijen niet als erg wordt beschouwd 

 

Ik vind dat het tegenwoordig veel te veel algemeen geaccepteerd 

wordt. Zoveel scheldwoorden die maar normaal gevonden 

worden, echt een voorbeeld dat we steeds minder respect voor 

elkaar hebben. 

 

Overige opmerkingen de woorden ontstaan door woorden die iets slechts of 

beledigends aanduiden 

Lost vaak niets op. Met geduld en respect bereik je meer. 

 

Schelden is vrij contextafhankelijk. Sommige woorden in een 

bepaalde context maken iemand minder intelligent, andere 

drukken machteloosheid, agressie of ballerigheid uit. (…) 

Zie een eerdere opmerking: het lijkt wel of het snel went, die 

scheldwoorden. (…) 

 Soms begrijpelijk, maar let wel op je woorden. 

Ik denk dat het gebruik van zulke scheldwoorden zeker ligt aan 

de plek waar mensen vandaan komen en in opgroeien. Daar 

waar schelden normaal is zal dit ook veel vaker voorkomen. 

Ook als men in een groep is, zal er sneller gescholden worden. 

Wacht even na een gebeurtenis voor je belt dan ben je wat 

minder opgefokt 
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BIJLAGE 7 – WAAR GAAT DIT ONDERZOEK OVER? 
 

Communiceren 

(van klachten) 

Jongeren Ouderen 

Over slecht communiceren  

Communicatie  

Klachten bij NS, communicatie over klachten.  

Manier van communiceren van klanten van NS.  

Communicatie 

van emoties, taal 

en emoties 

Over de communicatie van emoties over emoties communiceren 

emoties en taalgebruik. de manier waarop mensen hun emoties verwoorden 

Emoties taalgebruik en emoties 

Taal en emoties Over taalgebruik 

Invloed van emotie op taalgebruik Taalgebruik en emotie, machteloosheid en woede in een situatie die je 

zelf niet kunt beïnvloeden. 

 Hoe mensen hun frustraties over verloren tijd uiten, cq afreageren. Zij 

laten zich verleiden tot ongewenste scheldwoorden aan het adres van 

mensen die niet verantwoordelijk zijn voor de vertragingen. 

 De manier waarop je je woede uit naar een instantie. 

Interpreteren en 

beoordelen 

emoties op basis 

van gesproken 

taal 

Over het inschatten van iemands gemoedstoestand op basis van de 

stem 

Over de interpetatie van de emotie gebruikt in de klacht en de daarbij 

gebruikte woordkeuzes 

Hoe emoties te interpreteren zijn uit gesproken tekst. Heeft iets te maken met herkenning emoties bij klachtenprocedures. 

Wellicht om medewerkers bij klachtenafhandeling te kunnen 

opleiden. 

over hoe mensen emoties ervaren 

Hoe mensen het gedrag en emoties van anderen beoordelen, 

oftewel: wat vinden mensen normaal gedrag 

Over emoties, wanneer wordt het ongeloofwaardig of respectloos..?  

Reacties op en 

beoordelen van 

taalgebruik 

Reacties op negatief taalgebruik tegen in dit geval de NS. Over het taalgebruik tijdens de klacht 

Taalgebruik- welke woorden roepen positieve en negatieve 

gedachten op. 

over manieren van communiceren en hoe je je klacht onder de 

aandacht wilt brengen; welk effectje manier van communiceren heeft. 

 Over de wijze waarop men het best je klacht kan communiceren wil 

dit overkomen.  

 deze enquete gaat over het beoordelen van de boodschappen in de 
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communicatie 

 Over het beoordelen van klachten die bij de NS binnen komen 

Schelden, 

scheldwoorden 

en/of vloeken 

schelden, scheldwoorden Schleden 

Vloeken en schelden! Schelden 

Vloeken en schelden Schelden 

scheldwoorden, mensbeelden  

Invloed van 

scheldwoorden op 

de boodschap of 

spreker 

Het haat denk ik over de invloed van bepaalde woorden op de 

boodschap van het filmpje. 

Invloed die scheldwoorden hebben 

 

invloed van scheldwoorden Over het effect van grof taalgebruik 

Het effect van het gebruik van scheldwoorden in gesproken taal.  

Wat de invloed van scheldwoorden is op de beoordeling van 

communicatie 

 

over hoe woordkeus de boodschap beïnvloed. 

Krachttermen/scheldwoorden kunnen een boodschap krachtiger 

maken of juist afzwakken 

 

over hoe een bericht over komt, welke emoties er bij opkomen. 

Maar ook de geloofwaardigheid van zo\'n bericht. Komt de stem 

intonatie overeen met wat de persoon verteld en wat voor een 

invloed heeft dat. 

 

Invloed van 

scheldwoorden op 

(de attitude van) 

de luisteraar 

Over de impact die scheldwoorden hebben op de luisteraar. Hoe 

deze worden ervaren met een bepaalde intonatie. 

 

over interpretatie van scheldwoorden en de beeldvorming van die 

personen 

 

Ik vermoed over de invloed van scheldwoorden op je achting van 

iemand als persoon. 

 

Verschil soorten 

taboetaal 

Over het verschil in schelden, vloeken en beledigen in klachten bij 

de NS. 

 

Verschil 

categorieën 

scheldwoorden 

Over het verschil tussen verschillende soorten scheldwoorden, 

zoals ziektes (kanker, teringlijers etc). 

 

Reactie op type scheldwoorden  
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De (klachtenlijn 

van de) NS 

 

 

klantvriendelijkheid bij de klachtenlijn Over problemen tijdens het vervoer, vertraging 

De intonatie van berichten van de klachtenafhandelingen van de 

NS 

Hoe een klacht dmv het inspreken van een bandje meer emotie en 

agressie en onvrede oproept en er eigenlijk geen communicatie 

plaatsvindt om tot een serieuze klacht te komen en er geen weerwoord 

komt en een oplossing kan worden geboden. 

Een oproep van mensen over het verbeteren vvan de ns treinen 

rondom de tijden en verbindingen. 

Over de ellende en vertragingen die zich bij de N.S afspelen.Ook de 

onduidelijke informatie.  

service van NS  

Overig  Hoe consequent zijn mensen bij het invullen van een vragenlijst over 

een verhaal met een eenduidige boodschap, maar met een 

verschillende intonatie en formulering weergegeven. 

Geen geen idee  

 geen idee  

 

 

 


