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SAMENVATTING 
 

Dit hoofdstuk begint met een theoretische beschouwing over taboeworden. Vervolgens behandelt het 

de taboewoorden die aanwezig zijn in een corpus bestaande uit de thriller Falange armata van Carlo 

Lucarelli. De voornaamste plaats is gereserveerd voor het woord cazzo, waarvan de dertien gebruiks-

situaties en de omgeving waar het gebruikt wordt worden beschreven. Het onderzoek heeft ook een 

diachrone kant, waarbij een half serieuze suggestie wordt gedaan om het woord af te leiden van de 

eigennaam Caius. 

 

RIASSUNTO 
 

Questo capitolo comincia con una discussione teorica sulle parolacce. Poi tratta le parolacce presenti in 

un corpus costituito dal giallo Falange armata di Carlo Lucarelli. La principale parola studiata è cazzo, di 

cui si descrivono i tredici usi tipici e l’ambiente in cui viene usata. La ricerca ha anche un lato 

diacronico, in cui si fa un suggerimento semiserio di derivare la parola dal nome proprio Caius.  

 

SUMMARY 
 

This chapter starts with a theoretical discussion about profanity. Then it discusses the strong words 

found in a corpus consisting of the thriller Falange armata by Carlo Lucarelli. The principal word studied 

is the taboo word cazzo, of which the thirteen typical uses and the environment in which it is used are 

described. This study also has a diachronic side, in which it is suggested half in jest that the origin 

might be the Latin first name Caius. 
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13. COLIANDRO LULT ER OP LOS  
SYNTACTISCHE, SEMANTISCHE EN PRAGMATISCHE OPMERKINGEN  

OVER ITALIAANSE TABOEWOORDEN 
 

 

 

Inleiding 

Het Italiaans uit onze leerboekjes is maar een bloedeloos taaltje. Het zit wel vol 

dialogen, want dat is de mode in onze "communicatieve" methodes, maar die dialogen 

zijn meestal verzonnen en uiterst keurig: nog steeds bestemd voor de nette meisjes van 

goeden huize die vroeger kunstgeschiedenis gingen studeren. De taal die in werkelijk-

heid wordt gebruikt is vaak heel anders. Europa is een geworden, en dus hebben onze 

studenten vaak al voor ze op de Universiteit komen de nodige contacten gelegd met 

leeftijdgenoten in Italië. Die vrienden (en vriendinnen) zeggen wat hun voor de mond 

komt: non hanno peli sulla lingua,  heet dat in het Italiaans, ze nemen geen blad voor de 

mond, zeggen wij, of nog eens anders gezegd: dicono cazzo al cazzo, in de letterlijke zin 

des woords: ze noemen een lul een lul. En hier rijst al het eerste taalkundige misver-

stand. Met dat woord cazzo kun je rare fouten maken. Het is misschien niet zo gek om 

eens iets dieper op dit soort taalgebruik in te gaan.  

Overigens is het niet zo dat de Prisma je hier in de steek laat. Er is van alles op 

dat woordenboek aan te merken, maar op het gebied van de taboewoorden is het re-

delijk betrouwbaar. Helaas weten studenten niet altijd hoe ze een woordenboek moe-

ten gebruiken. Vaak kijken ze niet verder dan de eerste vertaling die wordt op-

gegeven, en zo kon het een paar jaar geleden gebeuren dat een studente die een zin als 

Cazzo, mi hai colpito tegenkwam, de fraaie vertaling leverde: Lul, je hebt me geraakt.  Im-

mers, zo zal ze gedacht hebben, cazzo is het Italiaanse woord voor lul. Natuurlijk is de 

juiste vertaling: Verdomme, je hebt me geraakt.1 

Over welk vertaalprobleem was ze hier gestruikeld? Het Italiaans gebruikt hier 

cazzo als tussenwerpsel, bij wijze van vloek. De Nederlander zou in dit zinnetje lul als 

scheldwoord voor een persoon gebruiken. De vertaling is een woord-voor-woord ver-

taling, terwijl eigenlijk eerst de situatie had moeten worden geanalyseerd.  

Een aardige bron van informatie over het huidige populaire Italiaans is de detec-

tive Falange armata van Carlo Lucarelli (ik zal het boek hier verder citeren als FA), 

omdat de hoofdpersoon, die tevens de verteller is, uit zo'n populair milieu komt. Ik 

heb de roman onder de scanner gelegd en via een concordans-programma gekeken 

welke woorden er frequent in voorkwamen. Het meest frequente parolaccia bleek zo 

cazzo te zijn en dat zal hier nader geanalyseerd worden. Maar in de loop van mijn 

verhaal kom ik ook te spreken over andere parolacce. Om dit onderzoekje in een theo-

retisch kader te plaatsen, heb ik dankbaar gebruik gemaakt van het boek van Pierre 

                                                 
1 Het voorbeeld is voor de duidelijkheid wat gesimplificeerd, maar het berust op een concrete ervaring 

op mijn vertaalcollege.  
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Guiraud, Les gros mots. Uiteraard houd ik verder ook rekening met de klassieke Ita-

liaanse studie: Le brutte parole van Nora Galli de' Paratesi. 

 

Wie is Coliandro? 

Coliandro is de hoofdpersoon van een serie hard-boiled detectives van Carlo Lucarelli, 

die spelen in een milieu van drugsmafiosi en gewapende neonazi’s, die tegenwoordig 

ook rondstruinen in vanouds ordelijke steden als Bologna. De titels zijn Falange armata 

(gewapende falanx, 1992), Il Giorno del Lupo (de dag van de wolf, 1993) en Nikita (1994). 

Het laatste is bedoeld voor scholieren en dus worden de taboewoorden er af en toe een 

beetje in afgezwakt. Coliandro is als politieman een loser: hij raakt spontaan in knok-

partijen verzeild en kan niet goed inschatten wie hij wel en wie hij niet kan ver-

trouwen. Daardoor is hij geneigd om superieuren in vertrouwen te nemen waarvan 

later zal blijken dat ze met de onderwereld heulen. Hij raakt zo gemakkelijk in allerlei 

perikelen te land dat zijn hoofdcommissaris zijn uiterste best doet om een plek voor 

hem te vinden waar hij geen kwaad kan, bij de afdeling paspoorten of bij het onder-

houd van de motorvoertuigen. Als het helemaal te gek wordt, dreigt hij hem over te 

plaatsen naar L’Aquila in de Abruzzen. Ondanks al het onheil dat hij aanricht weet hij 

toch heel wat zaken op te lossen en dat heeft hij helemaal te danken zijn tegenstrib-

belende vriendin Simona, bijgenaamd Nikita. Zij is een studente die zich in alle margi-

nale milieu’s even goed thuis voelt. Ze studeert allerlei vakken, waaronder Japans, 

omdat ze Japanse horror-strips wil vertalen. Cultureel gezien bevindt Coliandro zich 

op een zeer elementair niveau: hij is een fan van de films van Clint Eastwood, 

waarvoor hij steevast de bewonderende uitroep bestiale ‘beestachtig goed’ klaar heeft, 

en ook een liefhebber van heel speciale popmuziek. Taal is niet zijn sterke punt;2 

hoewel hij in het bezit is van het diploma van ragioniere,3 lukt het hem niet om een 

correct proces-verbaal op te stellen, zoals we zien in de volgende passage: 
 

Alleen maar een formaliteit – zegt hij – een handtekening op het proces-verbaal over de arrestatie 

van deze jongeman in het stadion, weet u nog? We hebben het wat gefatsoeneerd, want het zag er 

wat slordig uit, en zoals de zaken er nu voorstaan willen we geen gedonder< 

– Slordig? – vraag ik, en hij haalt zijn schouders op. 

– Ja, het Italiaans was wat..., laten we zeggen: het leek nergens op. Dat zal die ongelukkige ME-er 

geschreven hebben, die had alleen maar lagere school. 

Ik had het zelf geschreven, met mijn diploma van ragioniere, maar ik zeg maar niks. Eerlijk 

gezegd  heb ik me met taal nooit erg op mijn gemak gevoeld (FA, p. 28). 

 

Hij voelt zich beter op zijn gemak met de wereld van de misdaad dan met zijn supe-

rieuren. In woorden en daden gedraagt hij zich als de boeven en hij heeft ook 

hetzelfde soort instinctieve reacties. Daarom is het niet zo raar dat een van zijn meest 

frequente woorden cazzo is, het woord dat alle Italianen voorop in de mond ligt om 

het mannelijk lid aan te duiden. In dit hoofdstuk wil ik nagaan hoe hij dat woord 

                                                 
2 Het bedroevende Italiaans van politiemensen is een vast topos in Italiaanse detectives; zie bijvoorbeeld 

de discussie in Una storia semplice van Sciascia, waar het om de brigadier gaat. 
3 Letterlijk ‘boekhouder’; het betreft een middelbaar schooltype vergelijkbaar met onze vroegere HBS-A. 
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gebruikt; Coliandro zie ik daarbij als een typische exponent van het hedendaagse 

populaire Italiaans. 

 

Eufemismen en dysfemismen 

In de literatuur is sprake van eufemismen en van hun tegendeel, dysfemismen of 

kakofemieën. In beide gevallen hebben we te maken met een substitutieproces. Een 

eufemisme gebruikt men om de magische of sociale gevolgen te vermijden van uit-

drukkingen die aan een taboe onderhevig zijn: beer wordt vervangen door honingeter, 

het Latijnse mustela ‘wezel’ door donnola ‘vrouwtje’ in het Italiaans of belette ‘mooi 

beestje’ in het Frans, de naam van God door ‘de Here’ en de naam van de penis door 

membro virile ‘mannelijk lid’ of pisellino ‘piemeltje', letterlijk 'doperwtje’. Dysfemie is 

een substitutie in omgekeerde zin: neutrale woorden worden vervangen door woor-

den die aan nette mensen niet besteed zijn. De oudere literatuur concentreert zich op 

de eufemismen, vaak in het kader van de Indoeuropese taalwetenschap, maar sinds de 

studie van Nyrop (1914) ook van de moderne talen. In die literatuur worden behalve 

de domeinen waar de eufemismen voorkomen ook de gebezigde taalmiddelen 

bestudeerd.  

Zo onderscheidt Nyrop de volgende domeinen: 

1) eufemismen uit bijgeloof (godsdienst: God en de duivel, dieren, ziekten en de 

dood); 

2) eufemismen uit beleefdheid: fysieke en morele gebreken, misdrijven, straffen, en 

dergelijke; 

3) eufemismen uit fatsoen: menselijk lichaam, vooral de geslachtsorganen, onregel-

matige sexuele verhoudingen, uitwerpselen en geslachtsziekten; 

4) valse eufemismen: lichaamsdelen en kledingstukken die ‘vuil’ geworden zijn door 

associatie (bijvoorbeeld met de buik of de onderbroek), en ‘vuile’ lettergrepen: Nyrops 

voorbeelden zijn het Franse écu ‘daalder’, vervangen door soixante sous ‘zestig stuivers’ 

om een associatie met cul ‘kont’ te vermijden, confitures werd fitures om de lettergreep 

con ‘kut’ te vermijden. 

Galli de’ Paratesi heeft grotendeels dezelfde categorieën, maar noemt ook de 

sociale eufemismen, bijvoorbeeld in aanzien gedaalde beroepen (donna di servizio 

vervangt domestica, en dergelijke), en de politieke eufemismen. In de laatste tijd zou 

hier ook de categorie van de ‘politiek correcte’ eufemismen bijkomen. Op mijn vertaal-

college, waarin de studenten niet aarzelden bij pittige sexuele uitdrukkingen, was in 

het verhaal Lupo in convento van Scerbanenco de vertaling ‘neger’ voor negro niet 

acceptabel, ook al was dat in 1944, toen Scerbanenco dat verhaal schreef, een dood-

gewone term.  

Wat de middelen betreft bevat de classificatie van Nyrop enkele algemene 

categorieën: 

1) de term gewoon weglaten. 

2) fonetische vervorming. 
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3) afkorting: een Engelstalig voorbeeld is the f-word, in het Nederlands van onze 

grootouders hadden we ‘ka’ voor kanker. En in de Corriere della Sera van 07.10.1996 

lezen we bij de voorbeelden van het wood cazzo de volgende woordspeling: 
 

Niemand zou dat willen geloven als je ziet hoe serieus hij is of hoe omstandig en geleerd hij 

praat, maar in zijn binnenste [het gaat over minister Flick] verbergt zich het oneerbiedige 

spotduiveltje dat typisch is voor de jezuïetenopleiding, Als hij net minister is geeft hij de 

invloedrijke rechter die hem om steun vraagt voor zijn beroepsgroep ‘die door een bepaalde pers 

wordt aangevallen' het opgewekte antwoord: ‘Zal ik je eens wat zeggen?  Stato Città del Vaticano 

(Vaticaanstad), SCV. En de ander: ‘Wat bedoelt u?’ ‘SCV, Sono Cazzi Vostri ‘dat zijn uw eigen 

*kloten+zaken’ 

 

4) vervanging (cavolo ‘kool’ voor cazzo). 

5) een vertaling, dat wil zeggen het gebruik van equivalenten uit een vreemde taal; een 

Nederlands voorbeeld is het frequente gebruik van shit door de kindertjes van de 

kleuterschool. In de Franse erotische literatuur uit de achttiende eeuw werden vaak 

Italiaanse woorden gebruikt om de woorden niet te cru te laten klinken. 

6) algemene termen: heengaan voor sterven. 

Ook hier heeft Galli de’ Paratesi een paar categorieën toegevoegd: 

7) het gebruik van persoonlijke en aanwijzende voornaamwoorden: (quella ‘dat mens’ 

voor de prostituée, il cotale ‘dinges’ voor de penis) en algemene naamwoorden en 

werkwoorden (cosare ‘dingesen’ voor stuprare ‘verkrachten’) 

8) buitentalige middelen, zoals gebaren en intonatie, om bijvoorbeeld al te grove 

uitdrukkingen af te zwakken, of metalinguistische manieren om de woorden te ver-

mijden, zoals de uitdrukking atti innominabili ‘onnoembare handelingen’. 

Bovendien noemt ze een groot aantal retorische figuren, die ik hier overneem: 

1) de antifrase, dat wil zeggen het tegengestelde zeggen van wat men bedoelt, om 

taboe’s te bezweren, zoals vai a farti benedire ‘laat je zegenen’, figlio di una buona donna 

‘zoon van een brave vrouw’, de uitroep Dio buono! ‘goede God!’. In onze tekst is deze 

laatste uitdrukking frequent in de dialectale variant Dio bono! 

2) de synecdoche of vervanging door associatie: het geciteerde voorbeeld is abbraccio 

‘omhelzing’ voor coïtus. 

3) de metonymie, het gebruik van sedere ‘zitvlak’ voor deretano ‘achterste’.4 

4) de litotes; stare poco bene ‘er niet goed aan toe zijn’ voor essere malato ‘ziek zijn’. Ik 

zou willen toevoegen Non ci siamo ‘we zijn er nog niet’ voor il risultato è pessimo ‘het 

resultaat is beroerd’. 

5) de perifrase of omschrijving: donna di servizio voor serva (zie de discussie in hoofd-

stuk 11). 

6) de metafoor: il piffero ‘fluitje’ of il corno ‘hoorntje’ voor il pene ‘de penis’. 

7) de antonomasie: il membro ‘het lid’ voor il pene ‘de penis’ 

                                                 
4 Dit voorbeeld van Galli vind ik ietwat komisch, want ik zou zelf de termen eerder omkeren. Deretano 

lijkt me erg eufemistisch, zoals derrière in het Nederlands, terwijl sedere in het Italiaans haast zo 

gebruikelijk is geworden dat het nu bijna de ongemarkeerde term is. Zo wordt in de reclame voor 

pampers de uitdrukking il sederino di bebè ‘baby’s billetjes’ gebruikt, niet il deretanino di bebè. 
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8) de versterking, bijvoorbeeld het verplichte gebruik van titels. In FA spreekt de 

leider van de boeven, de ‘Professore’, Coliandro, om hem voor de gek te houden, 

constant aan met signor poliziotto ‘meneer de agent’. 

9) een metalinguïstische afzwakking, bijvoorbeeld de toevoeging van con rispetto 

parlando ‘als ik zo vrij mag zijn’ (Dit middel is al een typisch kenmerk van de 

Romeinse spotgedichten van Gioacchino Belli, begin 19e eeuw). Zie ook de variant con 

decenza parlando ‘om het netjes te zeggen’ bij De Crescenzo, Così parlò Bellavista, p. 30. 

Opmerkelijk is dat in de tijd van Nyrop alleen maar het eufemisme werd 

geanalyseerd en niet de tegengestelde vervanging: de sociale taboes waren nog te 

sterk, ook op het niveau van het taalonderzoek.5 Maar we kunnen ons gemakkelijk een 

tegenovergesteld kader voor dysfemismen voorstellen: we hebben dan in wezen 

dezelfde semantische categorieën.6 

Een interessanter kader, dat verder gaat dan alleen maar een classificering is dat 

van Pierre Guiraud.7 Ik bespreek hiervan een aantal punten. 

 

Wat is een taboewoord? 

Het onderwerp van Guiraud’s boek zijn de taboewoorden, die gedefinieerd worden 

door middel van twee criteria: de zaken waaraan gerefereerd wordt en de mensen die 

ze gebruiken. Volgens Guiraud moet er zorgvuldig onderscheiden worden tussen 

vulgariteit, obsceniteit en grofheid. Vulgair is een sociaal begrip, waarbij het volk 

(vulgus) zich plaatst tegenover de aristocratische élite: als we de sociale klassen zien 

als een pyramide leidt dit tot het begrip ‘lage taal’ (lingua bassa, bas langage). Het 

obscene heeft te maken met sexuele en scatologische zaken, lichaamsfuncties die op 

zichzelf geen schandaal veroorzaken, maar alleen wanneer ze zich in de openbaarheid 

afspelen. Grofheid staat tegenover verfijndheid (geraffineerdheid): dit is een begrip 

dat zijn oorsprong vindt in de alchemie, waarin een chemisch proces, namelijk het 

raffineren gebruikt werd om te proberen een zuivere geest te isoleren.  

In de loop van de Middeleeuwen kruist de tegenstelling grof ~ fijn, onder Chris-

telijke invloed geherinterpreteerd als lichaam tegenover geest, zich met de sociale 

onderscheiding plebs tegenover aristocratie. Vanaf dat moment zullen alle etikette-

handboeken, die bedoeld zijn om de élite via sociaal gedrag van het volk te onder-

scheiden, alles proberen te vermijden wat lichamelijk is. Dat leidt tot excessen van 

kuisheid, bijvoorbeeld in de wereld van de Précieuses uit de Franse 17e eeuw of in de 

victoriaanse periode in de Engelstalige wereld, typische perioden waarin de eufemis-

                                                 
5 Zo werd als men over de penis wilde spreken als vakterm het Latijnse membrum virile gebruikt, een 

voorbeeld van Nyrops type 5. 
6 Zelfs de politiek kan taboewoorden opleveren: neem het voorbeeld van maffia voor iedere monopolis-

tische organisatie die ons niet bevalt. Ook de propaganda voor de Kosovo-oorlog maakte niet alleen 

gebruik van eufemismen, zoals voor de hand lag, maar ook van dysfemismen, waarbij sterk getaboe-

ïseerde termen uit de Tweede Wereldoorlog gebruikt werden voor situaties die weliswaar zeer 

betreurenswaardig waren, maar niet de negatieve impact hadden van de Tweede Wereldoorlog. 

Hetzelfde verschijnsel valt te observeren op de Nederlandse voetbaltribunes, waar de ‘oerwoud-

geluiden’ of de bananen op het veld als er een zwarte speler optreedt regelrechte dysfemismen zijn. 
7 In Les gros mots, waarvan de titel het equivalent is van het Italiaanse parolacce (taboewoorden). 
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men per associatie bloeien, en zelfs woorden die kledingstukken als broeken aandui-

den vermeden moeten worden.  

In ons geval is de sociale connotatie duidelijk. Coliandro definieert zichzelf nega-

tief ten opzichte van zijn hoofdcommissaris, maar ook in de onderwereld is het de chef 

‘il Professore’, die zich onderscheidt door zijn precieuze manier van spreken; we 

hebben al gezien dat Coliandro – die voor gewone criminelen tot de pula ‘de wouten’ 

hoort, door hem steevast meneer de agent wordt genoemd.  

 

Functie van de taboewoorden 

Eufemismen hebben een dubbele functie: de dingen worden mooier gepresenteerd en 

dit slaat terug op degenen die de eufemismen gebruiken. Als contrast hiermee hebben 

taboewoorden de dubbele functie dat ze de dingen devalueren, door ze lichamelijker 

en minder spiritueel te maken en tegelijkertijd de gesprekspartner devalueren, die 

automatisch gelijkgesteld wordt met een plebeïsche figuur, van lage stand. Deze 

dubbele functie blijft bestaan in het geval dat object en gesprekspartner samenvallen: 

door Nikita een troia ‘hoer’ te noemen, geeft Coliandro niet alleen zijn slechte humeur 

en zijn sexuele teleurstelling te kennen, maar degradeert hij ook de persoon van zijn 

vriendin, en in haar de vrouw in het algemeen. Tegelijkertijd laat hij zien dat hij haar 

beschouwt als een onbenullige gesprekspartner.  

 

Scheldwoorden en vloeken 

Het grootste deel van de taboewoorden bestaat uit scheldwoorden (injures) en vloeken 

(jurons). Een scheldwoord is een taalhandeling, bedoeld om fysieke handelingen te 

vervangen. Zo kan een scheldword beschouwd worden als een klap, een woordklap 

die door een subject aan het object gegeven wordt. De duidelijkste symboliek van zo’n 

klap wordt gevormd door beelden van geweld: de opgeheven hand en de penis in 

erectie.  

In onze tekst wordt dit bevestigd; alleen treden wapenen in plaats van de hand, 

speciaal vuurwapenen en bommen, die de tegenstander, of simpelweg de ander, 

letterlijk vernietigen. Bijvoorbeeld de ‘rapper’ aan wie Coliandro vanwege zijn geite-

sikje de naam D’Artagnan geeft: deze wordt zo radicaal door een bom getroffen dat 

zijn herseninhoud op de muren spat. Mar ook de penis dient om te vernietigen, dat 

wil zeggen om de tegenstander onherstelbaar te vernederen: het gebruik van het 

werkwoord inculare ‘kontneuken’, dat de begrippen sodomie en vernedering combi-

neert, is een goed voorbeeld.8 

 

Een classificatie van de scheldwoorden 

Psychologisch dienen de scheldwoorden om de gevoelens van degene die ze gebruikt 

te uiten. Guiraud deelt deze gevoelens in in drie grote categorieën, die elk corres-

ponderen met een ander typisch scheldwoord. Het zijn haat (of afkeer), verachting (of 

                                                 
8 Coliandro is bang dat zijn hoofdcommissaris hem zal inculare, dat wil zeggen dat hij een zeer 

vernederende preek van hem krijgt. 
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spot) en verveling (of ontevredenheid), respectievelijk gekenmerkt door de figuren 

van de salaud, de con en de emmerdeur. Misschien kunnen we als Italiaanse equiva-

lenten kiezen voor de carogna, de fesso en de seccatore (of rompiscatole).9 

Haat leidt tot het verlangen om dat wat die haat opwekt van zich af te duwen; dit 

wordt gezien als een rottend, stinkend kadaver waarvan de agressieve lucht on-

draaglijk is. Dit kan leiden tot een regelrechte aanval om het voorwerp van de haat te 

elimineren. 

Verachting ziet de voorwerpen ervan als inefficiënt of impotent; ze zijn daardoor 

zonder enige waarde of worden genegeerd door een onverschillige houding.  

Verveling wordt opgeroepen door voorwerpen die gesymboliseerd worden door 

stront, die hinderlijk en plakkerig is. Verveling kan bestreden worden door de hinder-

lijke types uit de weg te gaan of zich ervan te ontdoen. 

Het is niet gezegd dat deze classificatie uitputtend is of dat ze zich met hetzelfde 

gemak op andere culturen laat toepassen. Als we kijken naar de scheldwoorden van 

Lucarelli krijgen we eerder de indruk dat de stront van categorie verhuisd is: Sei una 

merda lijkt me meer een uitdrukking van totale verachting dan van verveling. Maar de 

gedachte om scheldwoorden te verbinden met gevoelens en archetypen te herkennen 

lijkt me juist en vruchtbaar. 

 

De locutieve code 

Taboewoorden horen tot de locutieve code. De voornaamste grammaticale vormen 

van deze code zijn de volgende, waarvoor ik Italiaanse en Nederlandse voorbeelden 

geef: 

a) de vocatief. Voorbeeld: imbecille! Nederlands voorbeeld: ‘zak!’ 

b) de imperatief. Voorbeeld: Vaffanculo! Nederlands voorbeeld: ‘sodemieter op!’ 

c) een woord als zin. Voorbeeld: bestiale! Nederlands voorbeeld: ‘beestachtig goed’ 

d) het tussenwerpsel. Voorbeeld: Oh! Minchia! Nederlands voorbeeld: ‘Verdomd!’ 

De eerste twee vormen zijn gespecialiseerd voor scheldwoorden, de andere twee 

voor vloeken. 

 

Het taboewoord als lexicaal substituut 

In een van zijn hoofdstukken zegt Guiraud: 
 

Foutre c’est faire, et, en vertu de l’origine du mot. ‘faire grossièrement’. 

‘Foutre is iets doen, en gezien de oorsprong van het woord: ‘iets op platte wijze doen.’ 

 

Deze formule geeft aan hoe het substitutieproces werkt. Het heeft een fonologisch 

aspect, een lexicaal aspect en een pragmatisch-semantisch aspect. 

Uit fonologisch oogpunt kunnen we twee opmerkingen maken. Allereerst vindt 

de substitutie zodanig plaats dat een deel van het oorspronkelijke lexeem intact blijft, 

                                                 
9 Het is natuurlijk altijd moeilijk dit soort termen, die sterke emotionele connotaties hebben in andere 

talen om te zetten. Toch doe ik een poging voor het Nederlands, namelijk rotzak, lul en zeikert. Maar het 

gaat natuurlijk om de beschrijving van de categorieën. 
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in dit geval het beginfoneem /f/. Deze identiteit maakt het gemakkelijker om de 

substitutie te herkennen. Hetzelfde gebeurt in eufemistische substituties, zoals in het 

Italiaans het vervangen van cazzo door cavolo of cacchio: alle substituten houden het 

beginelement /ka/. Bovendien laat het vervangende woord fonosymbolische ele-

menten zien: de agressie vertaalt zich in de harde klanken /f – t/. Hetzelfde effect zien 

we ook in het paar (je suis) fini ~ (je suis) foutu. 

Lexicaal gezien neigt het substituut ertoe om alle syntactische gebruiksmogelijk-

heden van het woord mee te nemen: ideaal gezien zou men in alle combinaties waarin 

‘faire’ gebruikt wordt ‘foutre’ kunnen substitueren. En tenslotte vertaalt de negatieve 

pragmatische  situatie zich in het substitutieproces door de toevoeging van een 

kenmerk ‘negatieve handeling’: in deze zin betekent foutre ‘faire grossièrement’. Om 

die reden lijkt het me niet erg waarschijnlijk dat we een zinnetje kunnen vinden als 

?j’ai foutu un beau songe ‘ik heb een mooie droom gehad’.  

Dezelfde elementen zijn ook aanwezig in het gebruik van cazzo als substituut 

voor cosa.  

Fonologisch zien we het handhaven van het beginfoneem /k/. Bovendien 

onderstrepen de fonosymbolische aanwezigheid van de stemloze occlusief /k/ en de 

stemloze, dubbele affricaat /ts/ het agressieve karakter van het woord. Lexicaal zien 

we een neiging om het woord overal te gebruiken waar we cosa kunnen zetten, of een 

synoniem (zoals niente ‘niets’ in ontkenningen). En pragmatisch zien we dat bijvoor-

beeld het adjectivale gebruik van del cazzo de negatieve betekenis van ‘slecht, lelijk’ 

krijgt, bijvoorbeeld in fare una figura del cazzo, dat in Coliandro’s spraakgebruik een 

vertaling is van fare una brutta figura ‘een rotfiguur slaan’. 

 

Waarom wordt er gevloekt? 

Guiraud merkt op dat Foutre!, gebruikt als vloek (dat wil zeggen als tussenwerpsel), 

een gevoel van woede uitdrukt, vaak gemengd met verbazing tegenover een grove 

handeling. Hij geeft als voorbeeld: Foutre! comme vous y allez! ’verrek, wat ga jij te 

keer!‛. We kunnen noteren dat dezelfde beschrijving geldt voor cazzo!, gebruikt als 

tussenwerpsel. Vergelijk het voorbeeld dat gebruikt wordt als een crimineel Coliandro 

per ongeluk met een pistool raakt: 
 

qualcosa di durissimo, cazzo, mi si schiaccia sulla testa, < 

‘iets hards, verdomme, wordt op mijn hoofd geplet, <’ 

  

Intensivering van de taboewoorden 

Taboewoorden kennen intensere varianten. Guiraud somt er vijf van op: 

1) de hyperbool. Het voorbeeld dat hij geeft is l’empereur des salauds ’de keizer van de 

rotzakken’. Ik heb geen overtuigend voorbeeld van een hyperbool in deze tekst ge-

vonden, maar het is bekend dat er heel wat hyperbolische effecten voorkomen in het 

domein van de hoorndragers. Men kan denken aan de discussie over de hoorndragers 

in Il giorno della civetta ‘de dag van de uil’ van Sciascia, die een hoogtepunt bereikt op 

p. 51: 
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Un bosco di corna, l’umanità, più fitto del bosco della Ficuzza quand’era bosco davvero. E sai chi 

se la spassa a passeggiare sulle corna< 

Een woud van horens is de mensheid, dichter dan het Ficuzzawoud toen het nog een echt woud 

was. En weet je wie het leuk vindt om over de horens te wandelen< 

 

2) attributen die perfectie uitdrukken: een van Guiraud’s voorbeelden is un foutu 

salaud. In het Italiaans vinden we voorbeelden als un perfetto cretino ‘een volmaakte 

stommeling’.  

3) Redundantieverschijnselen, onder te verdelen in: 

3a) herhaling van identieke elementen. Nederlands voorbeeld: godverdegodver< 

3b) uitbreiding: het ene taboewoord bepaalt het andere: quel cazzo francese di merda. 

3c) accumulatie, oftewel serievorming van taboewoorden. We hebben een fraai 

voorbeeld van accumulatie in de episode waarin Nikita ontdekt dat ze onvrijwillig in 

een politiezaak verwikkeld is geraakt en dan uitbarst in scheldwoorden: 
 

Brutto fanatico d’uno sbirro scemo, esaltato, coglione, stronzo. 

. 

4) pejoratieve afleidingen. In het Frans bijvoorbeeld la merdaille. Het Italiaans kent het 

pejoratief merdaccia (onder meer genoemd door de DISC). Zie ook de term cazziatone 

(zie onder Morfologische overwegingen). 

5) Toevoeging van groot of klein. Misschien is dit middel meer typisch voor het Frans, 

want het Italiaans (en het Nederlands) gebruiken hier liever morfologische middelen. 

Zie bijvoorbeeld het gebruik van incazzatissimo voor ‘erg pissig'.  

Wat incazzato betreft valt op dat volgens de woordenboeken het deelwoord 

versterkt wordt door nero ‘zwart’. Coliandro heeft een variant die ik nog in geen enkel 

woordenboek gevonden heb, namelijk incazzato di brutto, waarin di brutto fungeert als 

adverbiale vorm van brutto ‘lelijk’.  

De voorbeeld uit deze paragrafen laten zien welk een enorme potentiële toe-

passingen het analytisch kader van Guiraud heeft voor de bestudering van taboe-

woorden. 

 

Het register waartoe de gekozen tekst behoort 

De taal waar we ons hier mee bezig houden is het typische macho taalgebruik dat we 

traditioneel met de kazerne associëren. Verder is het een uitsluitend mondeling taalge-

bruik. Daardoor is het moeilijk goede attestaties in de literatuur te vinden: eigenlijk 

komt het hoofdzakelijk voor in dialogen, en bovendien in teksten die alleen tot 

mannen gericht zijn: in teksten die ook voor vrouwen bestemd zijn wordt dit taal-

gebruik gecensureerd. In het materiaal van de LIZ vinden we het haast uitsluitend in 

de dialogen tussen hoeren van Aretino en in de satirische poëzie, van Berni tot Belli. In 

Belli (begin 19e eeuw) vinden we al het merendeel van de huidige gebruiks-

mogelijkheden. 

Voor onze tijd spreken de statistieken klare taal. In het LIP, het Lessico dell’italiano 

parlato (= De Mauro en anderen, 1993) vinden we het woord cazzo 70 keer: Milan 36x, 

Florence 7x, Rome 12x en Napels 15x (met inbegrip van drie voorkomens van cazz’ in 
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dialectteksten). Maar het betreft bijna altijd teksten van type A, B en C van het LIP (dat 

wil zeggen gevallen van communicatieve uitwisseling van taal in twee richtingen), 

met een grotere frequentie voor B (dat wil zeggen telefonische communicatie). Dat wil 

zeggen dat binnen de spreektaal vuilbekken typisch is voor het privé-discours en niet 

voorkomt in het openbaar discours.  

Overgaand naar geschreven teksten heb ik het gebruik in de Corriere della Sera 

nagegaan, waarvoor ik de cd-rom van het jaar 1996 gebruikt heb. De voorkomens – op 

een totaal van naar (mijn) schatting dertig miljoen woorden – zijn minimaal: 12x cazzo 

en 18x afleidingen van cazzo. Ze komen allemaal voor in interviews en de geïnter-

viewden zijn personages die behoren tot de moderne macho-wereld: de politiek en de 

zakenwereld, sport en de wereld van de TV. Het is dus niet verbazend dat in de mond 

van een van de geïnterviewden Berlusconi heel creatief gedefinieerd wordt als un 

cazzisuoista democratico, een uitdrukking die ik zou willen parafraseren als ‘iemand die 

langs democratische weg tracht zijn eigen zaakjes te behartigen’. Vrouwen zijn hier 

uitgesloten uit de vuilbekkerij. De roman Falange armata heeft een zeer gecondenseerd 

gebruik van dit sociale register. Niet alleen hoort de hoofdfiguur Coliandro tot een 

typische categorie van de macho-maatschappij, de politie, maar hij is ook degene die 

het verhaal doet, in de eerste persoon, zodat niet alleen de dialogen, maar ook het 

verhalende deel in dit soort taal geschreven is.  

Dit verklaart de enorme frequentie van het woord cazzo: 108x op slechts 33.000 

woorden, waardoor het hoort tot de 40 meest frequente woorden. Substantieven die 

zich op dit niveau bevinden zijn allemaal algemeen van aard. We kunnen ons af-

vragen of het onderscheid tussen man en vrouw in deze omgeving nog geldig is. Het 

ziet er niet naar uit dat Nikita minder gemakkelijk taboewoorden gebruikt dan 

Coliandro, maar zij is een meisje dat zich beweegt in kringen in de marge van de 

misdaad en heeft zich aangepast aan hun taalgebruik. Toch is het misschien geen 

toeval dat het enige voorkomen van cavolo voor cazzo juist uit haar mond komt. Dat is 

als Coliandro haar vraagt hoe ze zijn telefoonnummer heeft weten te vinden: 
 

Sei l’unico con quel cavolo di nome sull’elenco e mi sa anche in tutto il mondo (FA, p. 38) 

‘Je bent de enige in de gids die zo’n klunzige naam heeft en waarschijnlijk ook in de hele wereld. 

 

Het onderwerp vereist nadere studie, waarvoor ik de roman L’attore americano van 

Rossana Campo suggereer: dezelfde generatie en dezelfde behoefte om zich uit te 

drukken in de taal van de marginalen. Op de eerste blik lijken de kloten en de zakken 

niet te ontbreken.  

Ik concludeer dus dat FA in gecondenseerde vorm de kenmerken van de huidige 

vuilbekkerij vertoont, maar met drie reserves. De eerste reserve is dat het gebruikte 

lexicon niet bepaald rijk te noemen is, ongetwijfeld door een soort mimetische 

instelling tegenover de taal. Als je deze roman leest zou je niet zeggen dat het Italiaans 

duizenden woorden heeft om het mannelijk lid aan te duiden, zoals wel blijkt uit het 

Dizionario erotico. In dat opzicht is een moderne klassieker als Altri libertini van 

Tondelli veel rijker.  
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De tweede reserve is dat binnen de macho wereld er meer manieren bestaan om 

taal te gebruiken: sport en tv hebben een ander soort menselijke contacten, wat 

bijvoorbeeld kan verklaren waarom we in dit boek niet de woorden cazzeggio en 

cazzeggiare (Nederlands: ouwehoeren) vinden die typisch zijn voor de tv-wereld. Zie 

het volgende citaat waar we ook een fraaie definitie vinden van dit woord: 
 

Non mi sembra il giorno adatto. Io lo dedicherei all’ozio assoluto, al ‚cazzeggio‛ come si dice a 

Roma, che vuol dire conversazioni molto lente, con un amico o due, qualche pettegolezzo, tanto 

per non perdere l’abitudine, ma lontano e distaccato. E poi la sera, come si faceva da ragazzi, 

andare su un colle per vedere la città dall’alto, magari portandosi dietro un’armonica a bocca 

(CdS 15-08-96).  

‘Het lijkt me er niet de geschikte dag voor. Ik zou die dag willen besteden aan het absolute 

nietsdoen, aan het ‘ouwehoeren’, zoals men in Rome zegt, wat betekent heel trage gesprekken, 

met een paar vrienden, een beetje geroddel om de gewoonte niet kwijt te raken, maar afstan-

delijk, zonder er echt bij betrokken te zijn. En dan ‘s avonds, zoals we als jongens deden, een 

heuvel op lopen om van boven op de stad neer te kijken, misschien wel met een mondharmonica.  

 

De derde reserve is dat het altijd nog een roman is en dat de dialogen daardoor 

verzorgder zijn dan in echte gesprekken. Dat kunnen we meteen zien als we een 

vergelijking maken met het materiaal van het LIP: daar is het in sommige gevallen erg 

moeilijk het gebruik van cazzo te interpreteren, vanwege de typische performance-

effecten: onaffe zinnen, onderbrekingen, veranderingen van structuur midden in de 

zin. In vergelijking met die teksten zijn de dialogen van Lucarelli volmaakt door-

zichtig.  

Als we deze drie reserves samenvatten kunnen we zeggen dat het hier gaat om 

taalarmoede bij de sprekers, en bewuste taalarmoede bij de verteller, een geselecteerd 

milieu en een stylering van de dialogen. Dat zijn evenzovele variabelen die in andere 

teksten tot andere resultaten zouden kunnen leiden.  

 

Morfologische overwegingen 

De statistiek van de woorden die gevormd zijn op de basis [cazz] is als volgt: 

 
  Cazzo  108 voorkomens 103x enkelvoud, 5x meervoud 
  Cazzotto 3 voorkomens  2x enkelvoud, 1x meervoud 
  Cazzata  7 voorkomens  5x enkelvoud, 2x meervoud 
  Cazziatone 3 voorkomens  allemaal enkelvoud 
  Incazzarsi 9 voorkomens    

  Incazzato 7 voorkomens  waarvan 2x incazzatissimo 

 

Ondanks enkele onzekerheden in de woordenboeken ga ik er vanuit dat het sub-

stantief cazzo de basis van alle andere vormen is.  

Een van die onzekerheden betreft het woord cazzotto, dat ‘slag, klap’ betekent en 

in FA altijd refereert aan vuistslagen (een stomp, dus). In de woordenboeken wordt 

het meestal als apart woord beschreven, maar morfologisch is dit woord onmiddellijk 

te herkennen als een (lichtelijk) pejoratief diminutief van cazzo. Voor de betekenis 

verwijs ik naar de paragraaf waar etymologische kwesties aan de orde komen. 
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Theoretisch zou cazzata een deverbaal substantief van een hypothetisch werk-

woord *cazzare kunnen zijn, vergelijk het Nederlandse gelul, afgeleid van lullen. Maar 

ik geef de voorkeur aan een afleiding van cazzo via het polyvalente suffix –ata, dat hier 

geïnterpreteerd zou kunnen worden als ‘handeling als van een X’, waarin cazzo de 

betekenis zou hebben van een negatieve, inefficiente persoon, zoals de Franse con; een 

fraaie Franse vertaling van cazzata zou connerie zijn. In het Nederlands laten de voor-

beelden van cazzata vaak vertalingen toe waarin het werkwoord lullen optreedt (dire 

cazzate) of het adjectief lullig (fare cazzate, bijvoorbeeld doe niet zo lullig ‘non fare 

cazzate’).  

Het meest geheimzinnige woord is cazziatone, gebruikt in de uitdrukking fare of 

far prendere un cazziatone a qualcuno. De DISC geeft het als een recent napolitanisme, 

gebaseerd op een werkwoord cazziare ‘een serie vulgaire scheldwoorden of epitheta 

gebruiken’ (dus cazzo zeggen in de seriële repetitieve manier van punt 3a van de 

intensiveringsmiddelen), via het deverbale substantief cazziata, waarvan het de 

vergrootvorm is. Het voorbeeld van de DISC komt uit de militaire sfeer: il sergente ha 

fatto un bel cazziatone a tutte le reclute ‘de sergeant heeft alle recruten eens behoorlijk 

uitgekafferd’. Het Nederlandse equivalent, uitkafferen, berust op ‘iemand kaffer 

noemen’, ook dat misschien met enige herhaling. Voor cazziata zeggen Cortelazzo/ 

Cardinale dat de Zingarelli het vermeldt sinds 1983 (terwijl dit woordenboek in de 

voorafgaande drukken bij vergissing cazzata in deze zin presenteerde). Hoe dan ook, 

de late datering verbaast me en onthult waarschijnlijk een lacune in de documentatie 

van het populaire Italiaans.  

Incazzarsi. Dit is een denominaal werkwoord dat als vorming de betekenis zou 

moeten krijgen van essere preso di cazzo/dal cazzo ‘bevangen zijn door (de) cazzo’. De 

huidige betekenis ‘flink woedend worden’ veronderstelt dat dit werkwoord, dat al 

oud is, uitgaat van een betekenis van cazzo in de zin van woede. Als we zoeken naar 

historische voorbeelden dan komen we uit bij de parallelvorm incazzirsi, gebruikt in de 

zin van ‘ten prooi zijn aan sexuele opwinding’. De overgang van deze betekenis naar 

‘woedend’ lijkt niet onmogelijk te zijn, maar ook hier zou het prettig zijn als we een 

attestatie zouden vinden die deze overgang illustreert.  

 

Syntaxis van cazzo 

Hieronder geef ik de combinaties waarin cazzo voorkomt, met hun frequentie, een 

voorbeeld uit de tekst, soms in vereenvoudigde vorm, en een voorstel voor een 

conventionele vertaling in  het Nederlands:10 

 
26x cazzo als uitroep. Voorbeeld:  Cazzo, mi hanno colpito, Nederlands equivalent: 'verdomme'. 

4x het vraagwoord cazzo: Ma cazzo fai? Dit bestaat niet in het Nederlands. Globale betekenis: 

‘wat doe je verdomme?’ 

                                                 
10 Dit voorstel heeft de waarde van een lexicaal equivalent, niet van een vertaalequivalent in een 

specifieke tekst.  
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27x cazzo als versterking van een vraagwoord: che, chi, come of dove (‘wat’, ‘wie’, ‘hoe’ of 

‘waar’).11 Voorbeeld: che cazzo vuoi da me? Nederlands equivalent: verdomme, bijvoorbeeld: 

Wat wil jij verdomme van mij.12 

13x questo/quel cazzo di. Voorbeeld:  dove sta questo cazzo di discoteca? Nederlands equivalent: 

verdomd (als adjectief): waar is die verdomde discotheek dan? 

22x un cazzo in een negatieve contekst: non ci capisci un cazzo! Nederlandse equivalenten: (je 

snapt er) geen moer/geen zak/geen donder (van). 

4x cazzi + bezittelijk voornaamwoord. Voorbeeld: son cazzi tuoi. Er bestaat geen Nederlands 

equivalent; het kan weergegeven worden met 'dat zijn jouw zaken', (letterlijk: sono affari 

tuoi). 

1x da cazzo, waarin da de betekenis heeft van ‘typisch voor’. Voorbeeld: faccia da cazzo. 

Nederlandse vertaling: rotsmoel. 

2x onderdeel van de samenstelling testa di cazzo. Voorbeeld: quella testa di cazzo d'un fotografo. 

Voor het Nederlands geeft het Prisma woordenboek het equivalent 'eikel’, wat anatomisch 

gezien klopt, al zou ik in de gevonden voorbeelden liever 'zak' gebruiken.13 

3x  del cazzo in de betekenis van het bijvoeglijk naamwoord brutto 'lelijk’, alle drie keer in het 

voorbeeld fare una figura del cazzo. Nederlands equivalent: een pleefiguur slaan. 

1x il cazzo als uitroep. Gevonden voorbeeld: Carabinieri il cazzo! Nederlands equivalent: aan 

mijn reet, of iets dergelijks. 

4x col cazzo als adverbiale uitdrukking in de zin van per niente ‘helemaal niet’. Voorbeeld: col 

cazzo, che accetto. Een Nederlands equivalent dat de betekenis benadert is (dat doe ik) om de 

dooie donder niet. 

1x essere of stare sul cazzo  in de zin van essere addosso a qualcuno. Gevonden voorbeeld: mi 

sarebbe stato sul cazzo comunque. een iets onschuldiger Nederlands equivalent zou zijn: 

iemand op de huid zitten (dus: hij zou me toch al op de huid zitten) 

Totaal 108 x cazzo. 

 

De lijst van gebruiksmogelijkheden is lang en waarschijnlijk beperkt tot het woord 

cazzo. Als we namelijk kijken naar het synoniem minchia, dan kunnen we constateren 

dat de mogelijkheden daar veel geringer zijn: een voorbeeld als *Non ci capisco una 

minchia, of *sono minchie tue is niet denkbaar. Bij het nalopen van de 16 voorkomens 

van minchia, komen we drie types tegen: de uitroep, met als voorbeeld: minchia, una 

coca cola quattromila lire! ‘donders, een riks voor een cola!’, versterking van het vraag-

woord, voorbeeld: Chi minchia è questo Professore? ‘Wie voor de drommel mag die 

Professor wel zijn?’ en het gebruik als aanwijzend voornaamwoord: con quella minchia 

di tatuaggio ‘met die bezopen tatoeage’. Alleen al uit syntactisch oogpunt heeft het 

woord cazzo een veel centraler positie in het populaire Italiaans. 

Als we ons de vraag stellen tot wat voor woordsoort cazzo in deze voorbeelden 

behoort moeten we uitgaan van het zelfstandige naamwoord. Dat verklaart allerlei uit-

drukkingen waarin het gebruikt wordt met een lidwoord of een aanwijzend voor-

naamwoord. Maar vervolgens is het woord overgegaan naar de categorie van de 

tussenwerpsels, de zogenaamde oneigenlijke tussenwerpsels, die niet zoals de pri-

                                                 
11 De LIP geeft voor Rome een voorbeeld van 'ndo cazzo ...?, waar ‘ndo staat voor dove ‘waar’ in de 

standaardtaal. 
12 In ouder Nederlands kun je gemakkelijker voorbeelden vinden met uitdrukkingen die naar de duivel 

verwijzen: wat drommel ...? 
13 Deze samenstelling is al te vinden bij Belli, die kardinaal Testaferrata de bijnaam Testadecazzo geeft. 
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maire tussenwerpsels louter klank zijn, maar ook een lexicale betekenis met zich 

meevoeren. Deze lexicale betekenis kan geheel verdwijnen, en dan houden we alleen 

de associatie met vulgair register over. Door dat verdwijnen van de oorspronkelijke 

betekenis doet die er ook minder toe en kunnen talen zich specialiseren al naar de 

semantische velden waaruit ze hun tussenwerpsels halen: de Nederlandse voor-

beelden laten zien dat Nederlandse vloeken eerder een religieuze dan een sexuele 

oorsprong hebben. Dit geldt trouwens ook voor het Engels in een voorbeeld als bloody 

(wat een eufemistische substitutie is voor God's blood). 

Tussenwerpsels horen in principe niet tot de zinssyntaxis; de uitdrukking cazzo, 

che dici? bestaat uit een uitroep, die de irritatie uitdrukt, gevolgd door een vraagzin che 

dici, die de aanleiding tot die irritatie uitdrukt. Alleen dit tweede gedeelte heeft een 

eigen syntaxis, het eerste behoort tot een voorsyntactisch register. 

Maar dat emotionele element, dat hier los stond van de syntaxis, kan weer in de 

zin geïncorporeerd worden, en geeft dan een uitdrukking als Che cazzo dici?  Nu is de 

uitroep een soort versterking van het vraagwoord, en is daar syntactisch gezien aan 

verbonden als een soort aanhangsel: [che]SN  [che cazzo]SN, come [dove]SAvv  

[dove cazzo]SAvv.14 Met andere woorden, de hele combinatie vraagwoord + uitroep is in 

de zinssyntaxis geïntegreerd, maar binnen de vraagwoordgroep heeft het onderdeel 

cazzo geen syntactische waarde, alleen maar een syntactische positie, namelijk 

onmiddellijk na het woord dat het versterkt.15 

Een volgende stap is de syntactische herinterpretatie van che cazzo. Deze herinter-

pretatie kan plaatsvinden op grond van de equivalentie tussen de vraagwoorden che 

en che cosa. Zolang cazzo een versterkend expletief is kan het woord gezien worden als 

een uitbreiding van che. Maar dan is de combinatie che cazzo? zowel een vulgair syno-

niem van che? als van che cosa? en zo ontstaat er een nieuwe interpretatie waarin cazzo 

een vulgair equivalent van cosa wordt. Aangezien in het Italiaans Cosa? alleen ook als 

vraagwoord kan optreden, kan uit de equivalentie tussen cazzo en cosa het vraagwoord 

cazzo? ontstaan, dat we zagen in Ma cazzo fai? Het bestaan van het vragende cazzo is 

een syntactisch bewijs voor de equivalentie tussen cosa en cazzo: in che cazzo vuoi? 

hebben we nog de beide mogelijke syntactische interpretaties: de overgang van de 

eerste naar de tweede interpretatie is ongetwijfeld in de geest van de spreker al 

opgetreden, maar kan pas bewezen worden vanaf het moment waarop deze equi-

valentie creatief is geworden.  

Een andere syntactische ontwikkeling is de negatieve waarde van un cazzo, in de 

zin van niente. Dit is een verschijnsel dat we in veel talen terugzien: een nominale 

groep die ‘onbeduidende hoeveelheid’ betekent vervangt de ontkenning niente 

‘niets’:16 vergelijk het Italiaanse mica ‘heus niet’ (afgeleid van het zelfstandig naam-

                                                 
14 SN staat voor sintagma nominale ‘zelfstandig-naamwoordgroep’ en SAvv voor sintagma avverbiale 

‘bijwoordgroep’.  
15 Die functie zal ik expletief noemen, in de etymologische betekenis van ‘aanvullend element', dus niet 

in de algemene betekenis van taboewoord die we kennen uit de Nixon tapes. 
16 De ontkenning niente is zelf ook zo ontstaan, van nec-ente, niet één element (ente is het tegenwoordig 

deelwoord van  essere, dat tot zelfstandig naamwoord is geworden).  
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woord mica ‘kruimel brood’), het Toscaanse punto of het Franse point (als minimale 

meetkundige figuur), het Frans pas (dat wil zeggen stap, als minimale maateenheid) of 

het Italiaans un'acca in non ci capisco un'acca ‘ik snap er geen snars van’ (de acca oftewel 

h is een onbeduidende letter). Un cazzo past goed in deze groep van onbeduidende 

dingen.  

Uitdrukkingen van het type questo cazzo di parcheggio ‘deze rottige parkeerplaats’, 

quella minchia di tatuaggio 'die stomme tatoeage', zijn voorbeelden van de constructie 

quel matto di Giorgio17 ‘die gek van een Joris’, alleen is het bepalende element hier geen 

bijvoeglijk, maar een zelfstandig naamwoord, dat geen variatie in geslacht kent. Dat 

betekent dat we het alleen maar kunnen aanpassen in getal en niet in geslacht: terwijl 

men kan zeggen quella matta di Lisa, is noch *quella cazza di discoteca noch *quel minchio 

di tatuaggio mogelijk,18 terwijl er wel meervoudsvormen voorkomen, zoals in quelle 

minchie di numeri fosforescenti ‘die rare lichtgevende cijfers’ e quei cazzi di anfibi che porta 

‘die gekke sportschoenen die hij/zij draagt’. Het eerste voorbeeld laat ook zien dat het 

aanwijzende voornaamwoord zich richt naar het expletief, niet naar het daardoor 

bepaalde zelfstandig naamwoord.  

Ten aanzien van de syntactische functie van het expletief in deze constructie zien 

we dus dat de hele nominale groep quel cazzo of quella minchia functioneert als een 

uitgebreid aanwijzend voornaamwoord, dat de plaats inneemt van het simpele 

aanwijzende voornaamwoord, dus in schema: 
 

[[[quel]Det cazzo]SN]Det (di) discoteca]SN 

 

Hier wordt de aanpassing van het geslacht bepaald op het binnenste niveau, terwijl de 

aanpassing in getal plaatsvindt op het buitenste niveau.  

 

Semantiek 

Semantisch gezien is het wezen van het taboewoord dat de betekenis uitgehold wordt. 

Oorspronkelijk heeft cazzo een precieze anatomische betekenis, met een negatieve en 

vulgaire connotatie. Maar dan gebeurt wat Umberto Eco beschrijft in Kant en het 

vogelbekdier (p. 2): de extensie wordt onbegrensd en de intensie nadert nul. De extensie 

wordt steeds groter, dat betekent dat het woord betrekking kan hebben op steeds 

meer dingen en uiteindelijk ‘dingen’ in het algemeen gaat aanduiden. De intensie, dat 

wil zeggen de definitie van de betekenis, wordt steeds kleiner: van voorwerp met een 

vorm zus en een functie zo wordt het willekeurig welk object, en daarna  willekeurig 

welke zaak, ook als die abstract is. 

Laten we deze reductie eens in detail bekijken. 

Allereerst is er de letterlijke betekenis: de anatomische cazzo. In tegenstelling tot 

wat er gebeurd is met de uitdrukking shit! van de Nederlandse kindertjes, is deze 

                                                 
17 Zie Alinei 1971. 
18 Of liever, het is niet mogelijk in het register van deze roman, maar het is niet uitgesloten dat er 

herînterpretaties voorkomen in andere varianten van het Italiaans. Merk op dat er wel een vergrotend 

mannelijk substantief bestaat, namelijk minchione 'sukkel'. 
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letterlijke betekenis nog aanwezig in alle gebruikssituaties van het woord: het blijft een 

sterk taboewoord.19 Merkwaardig genoeg komt deze letterlijke betekenis in FA niet 

voor: Coliandro is tamelijk preuts: als hij er echt niet zonder kan gebruikt hij het 

kinderwoord pisello ‘piemel’.20 We zien dit in de volgende passage waar Coliandro 

optreedt als aarzelende 'jager': 
 

Nikita sospira e chiude gli occhi. Io appoggio un braccio alla spalliera del divano, con noncuranza 

e apro la mano. Sarebbe il momento di provarci... o no? Se ora abbasso la mano e gliela metto 

sulle tette? Nikita sospira, tra le labbra socchiuse.  

Chissà cosa pensa. Magari che sono un finocchio perchè non ci provo. Spingo un po' in avanti la 

mano, pronta a volare giù, come un falco, ma esito. Cazzo, se si è messa così; ci sarà pure un 

motivo, no? Le donne sanno sempre quello che fanno quando fanno certe cose... se ti mettono le 

gambe sul pisello, lo sanno bene a cosa vanno incontro... Dio bono, l'uomo è cacciatore! Ora le 

infilo una mano sotto alla maglietta. (FA, p. 72) 

‘Nikita zucht en sluit haar ogen. Ik leun met een arm tegen de rugleuning van de divan, met een 

onverschillige houding, en open mijn hand. Zou dit het goede moment zijn om wat te wagen< of 

niet? Als ik nu mijn hand laat zakken en die op haar tietjes leg? Nikita zucht, tussen haar half 

geopende lippen. 

Wie weet wat ze denkt. Misschien wel dat ik een flikker ben omdat ik niks probeer. Ik duw mijn 

hand nog wat verder naar voren, klaar om als een valk naar beneden te schieten, maar ik aarzel. 

Verdomme, als ze zo is gaan liggen, dan heeft ze daar vast wel een reden voor, niet? Vrouwen 

weten altijd wat ze doen als ze bepaalde dingen doen< als ze hun benen op je piemel leggen dan 

weten ze best wat er gaat gebeuren< Jezus nog aan toe, de man is jager! Nu laat ik een hand 

onder haar T-shirt glijden’. 

 

Van de letterlijke betekenis kan de eerste betekenis van incazzarsi afgeleid worden, dat 

we eerder genoemd hebben in zijn morfologische variant incazzirsi.  

In eerste instantie21 gaan we dan van de betekenis lichaamsdeel van de man over 

naar de man zelf. Dat is dan een voorbeeld van de sinecdoche: het deel wordt gebruikt 

voor het geheel; hier gaat het zelfs om het definiërend onderdeel. Die betekenis vinden 

we bijvoorbeeld bij Belli, wanneer hij met enig medelijden spreekt over de poveri cazzi: 

mannen die de ellende tegemoet gaan, die de oorlog in gestuurd worden, en dergelijke. 

Het Nederlandse equivalent is arme drommels, met dezelfde historische connotaties.22 

Het lijkt dat dat element van medelijden meer verbonden is met de negentiende eeuw, 

tegenwoordig wordt het eerder in beledigende zin gebruikt. In onze roman vinden we 

deze betekenis nog in de uitbreiding testa di cazzo. Verder kan het aan de basis liggen 

van uitdrukkingen als faccia da cazzo, of una figura del cazzo. DE overgang van de 

                                                 
19 Maar het valt te verwachten dat met de groeiende vuilbekkerij er een generatie opgroeit die het 

tussenwerpsel al eerder gebruikt heeft voordat ze de letterlijke betekenis leert kennen.  
20 Pisello is een substituut voor pene aangezien het de peulvrucht aanduidt en dus in de vorm aan een 

penis doet denken, maar het is ook een fonologische vervorming van pisciare ‘pissen’. Dit toont het 

orgaan in zijn andere functie, de enige die het heeft voor kinderen. De fonologische kant van deze uitleg 

geldt ook voor het Nederlandse equivalent 'piemel'. Een andere eufemistische vorm in het boek is pirla, 

maar alleen maar in de figuurlijke betekenis van fare la figura del pirla ‘klunzig optreden’ 
21 Het betoog dat ik hier houd is logisch van aard, niet chronologisch. Het zou interessant zijn na te gaan 

of de hier aangenomen stadia overeenkomen met historische stadia.  
22 Drommel is een substituut voor duivel, dus opnieuw de religieuze preoccupatie van de Nederlanders. 
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medelijdende betekenis naar de beledigende betekenis zou bestudeerd kunnen worden 

(en zo nodig geverifiëerd) in het kader van de theorie van Guiraud: het zou een over-

gang zijn van de cons naar de salauds. 

Vervolgens zijn er twee onafhankelijke ontwikkelingen: van negatief woord naar 

vulgair tussenwerpsel en van specifiek voorwerp met negatieve connotaties naar wille-

keurig welk negatief voorwerp. Deze ontwikkelingen staan los van elkaar, want de 

eerste geldt voor cazzo en synoniemen, en is dus louter op de betekenis gebaseerd, de 

tweede geldt uitsluitend voor het lemma cazzo en niet voor de synoniemen, en is, zoals 

we zagen, ook verbonden met de fonologische vorm.  

Als tussenwerpsel verliest cazzo zijn hele semantische inhoud, zodat het verwis-

selbaar wordt met elementen die taboes van diverse herkomst aanduiden, zoals de 

scatologische (Italiaans en Frans merda e Engels shit) en de religieuze (Nederlands 

verdomme). Het historische toeval bepaalt welke elementen de waarde van een 

vloek.krijgen. In het Italiaans zien we vervolgens de syntactische incorporatie van de 

vloek, die overeenkomt met die van bloody en fucking in het Engels. 

De tweede ontwikkeling, van penis naar een willekeurig voorwerp, kan ook in 

twee stadia hebben plaatsgevonden, waarbij eerst een concreet voorwerp ontstaat, en 

daarna een abstract voorwerp, dat beter uitgedrukt kan worden door de term affare 

’zaak’. Ontwikkelingen van het type non vedo un cazzo zijn beter te verklaren met een 

concrete oorsprong, terwijl sono cazzi tuoi eerder uitgaat van een abstract begrip. 

Als we de semantische kant van het gebruik van cazzo samenvatten, kan dat her-

leid worden tot de interactie van drie verschijnselen. Het eerste is reductie van de 

betekenis, het tweede is incorporatie van de negatieve pragmatische connotatie in de 

betekenis van het woord, het derde is het begrip substitutie, dat lexicaal van aard is, 

dat wil zeggen zowel op de semantische als op de fonologische kant betrekking heeft. 

In de nu volgende paragraaf wil ik de etymologieën bespreken die voor cazzo zijn 

voorgesteld. Deze bespreking zal niet tot een resultaat leiden, maar wie er dieper op in 

wil gaan moet er rekening mee houden dat alle syntactische en semantische opmer-

kingen die ik hier gemaakt heb onderdeel moeten uitmaken van de verklaring.  

 

Een etymologisch uitstapje  

In deze paragraaf wil ik de etymologieën bespreken die voor cazzo zijn voorgesteld. 

Het is een discussie die niet tot een resultaat zal leiden. Niet alleen zijn de etymologen 

het niet met elkaar eens, maar hun redeneringen zijn eerder intuïtief dan expliciet en 

wemelen van opmerkingen als 'etymon X is niet overtuigend’ of ‘etymon Y is onaan-

vaardbaar’ (respectievelijk Vidossi in Prati 1939 en Prati 1937). Wie niet opgegroeid is 

in het serail van de specialisten zou graag hypotheses zien die wat meer gemotiveerd 

waren.  

Het erotisch woordenboek van Baggioni e Casalegna (1996) citeert drie voor-

stellen. Het eerste is dat cazzo de mannelijke vorm is van het woord cazza, waarvan we 

twee attestaties hebben voor de betekenis van mannelijk lid, maar dat normaal 

‘pollepel’ betekent. Voor de auteurs moet dit de favoriete etymologie zijn, want ze 

zetten cazzo in de metaforische rubriek van de gebruiksvoorwerpen. Deze etymologie 
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wordt met kracht verdedigd door Angelico Prati (1937 en 1939) en geniet de voorkeur 

van Schweickard (1995), die veel dialectmateriaal citeert, vooral gebaseerd op de 

gegevens van de LEI. Een definitieve beoordeling van dit voorstel moet wachten op de 

publicatie van de aflevering in kwestie (onder het lemma *cattia).  

Het tweede verwijst naar het Griekse akátion, dat de betekenis zou hebben van 

mast van een schip. Maar in werkelijkheid ziet het ernaar uit dat de betekenis eerder het 

schip zelf is (zo in Lewis en Short, met een voorbeeld uit Plinius), dus hier is de 

fantasie van een etymoloog enigszins op hol geslagen. Deze etymologie geniet de 

voorkeur van de DEI van Battisti en Alessio, die hun fantasie projecteren in de 

gedachten van hypothetische zeelieden: ‚Misschien een obscene metafoor afgeleid van 

het Griekse akátion, grote mast van het schip (ákatos), ontstaan in de taal van de 

matrozen, die altijd opgewonden zijn vanwege het gebrek aan vrouwen” (mijn cursivering, 

MGdB). 

Het derde voorstel is dat het een afleiding van oco is, een veronderstelde 

mannelijke vorm van oca ‘gans’, dat ocazzo opgeleverd zou hebben, en met herinter-

pretatie van het lidwoord l’ocazzo  lo cazzo. De naam van een vogel zou semantisch 

gezien best kunnen. Wat mij moeilijker lijkt is de keuze van het pejoratief –azzo, en het 

ontbreken van andere variërende afleidingen van oca met dezelfde betekenis. Het 

grootste probleem is echter dat er gesproken wordt van een Venetiaanse ontwikkeling 

en dat in de Veneto het lidwoord niet lo, maar el is.    

Mijn conclusie kan geen andere zijn dan dat dit drie zwakke voorstellen zijn, en 

dat de hele kwestie opnieuw bekeken zou moeten worden. Een paar opmerkingen die 

nuttig zouden kunnen zijn  voor nader onderzoek zijn: 

1) Het woord lijkt panitaliaans te zijn: het is moeilijk om een dialectwoordenboek te 

openen zonder er een vorm van cazzo in tegen te komen: we vinden het van Piemonte 

en de Trentino tot in Sardinië en Sicilië. In het Italiaanse etymologische onderzoek lijkt 

het woord de grenzen van de laars niet te hebben overschreden. Hetzelfde verschijnsel 

kunnen we ook elders zien: Corominas citeert in zijn artikel dat gewijd is aan carajo 

een vorm cajo, maar hij is van mening dat de link met het Italiaanse cazzo toevallig is. 

Hij geeft geen verklaring voor deze verrassende uitspraak, maar zegt alleen maar 

parece ser paronimia casual (I, 850) ‘het lijkt een toevallige klankovereenkomst te zijn’. 

Aangezien het woord ouder is dan het Koninkrijk Italië is het niet duidelijk waarom 

het daar de grenzen van zou moeten respecteren.  

De DEI van Battisti en Alessio citeert verder een cas gebruikt door Brantôme, en 

al is het niet onwaarschijnlijk dat de Franse memorialist het woord uit het Italiaans 

heeft, toch zou ik graag iets meer willen weten over het sappige taalgebruik van de 

zestiende-eeuwse galants uit Gascogne.  

 2) De etymologie van Prati lijkt me kenmerkend voor een bepaald soort etymon-

vinding dat gebaseerd is op de vormen, waardoor de semantische overwegingen ad 

hoc bedacht lijken te zijn: geconfronteerd met de vorm cazzo/cazza bladeren we het 

Latijnse materiaal door in de hoop een vorm te vinden die fonologisch goed past. Als 

men dan in een glosse de vorm cat(t)ia vindt, onder meer verklaard als lepel, neemt 

men aan dat dat de gezochte vorm is. Daardoor berust het etymon op een regelmatige 
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fonologische ontwikkeling cattia  cazza, terwijl we voor de semantiek slechts enkele 

discutabele opmerkingen hebben: 

a) De vrouwelijke vorm – waarvan we slechts twee attestaties met een sexuele 

betekenis hebben – wordt geprefereerd boven heel veel attestaties van het mannelijke 

cazzo, die ook nog van eerdere datum kunnen zijn.23  

b) Het woord cazza, goed geworteld in de taal, met zijn afleidingen cazzuola ‘troffel’ en 

cazzeruola ‘pan’, betekent nooit iets anders dan een ‘bak met steel’ (die dient om 

metalen te smelten)24 of 'schuimspaan’. Zelfs in de zin van instrument om kanonnen 

mee te laden, dat op het eerste gezicht veelbelovend lijkt, is het een synoniem van 

cucchiaio ‘lepel’. En toch zou dat woord een metafoor voor de penis moeten op-

leveren!25  

c) Mestola ‘soeplepel’ zou een bevredigende metaforische basis zijn, omdat we overal 

synoniemen van mestola vonden die ‘domkop’ betekenen en dus een verborgen 

betekenis ‘penis’ veronderstellen.26 

3) We moeten een onderscheid maken tussen  de echte namen voor de penis, waarvan 

er niet meer dan drie of vier kunnen zijn, en de hele massa schertsende aanduidingen, 

vrucht van het cazzeggiare (geouwehoer) van allerlei mannelijke gemeenschappen, niet 

alleen van matrozen! De echte benamingen zijn vaak erg oud, ook al zijn ze vaak 

verborgen (occultate, om de term van Prati te gebruiken) in de loop van de geschie-

denis. De drie kandidaten voor Italië zijn cazzo, minchia en pinco (die van de bekende 

uitdrukking Pinco Pallino (voor Dinges), die overigens niet voorkomt in de roman 

over Coliandro). Nu heeft minchia een lange geschiedenis (zie de mentula van Catullus 

en Martialis), pinco zou in verband gebracht kunnen worden me het Nederlandse pik, 

wat een voorlatijnse historie waarschijnlijk maakt,27 maar de etymologieën die voor 

cazzo worden voorgesteld stammen uit slechts enkele eeuwen voor de eerste Italiaanse 

attestaties: de glosse catia is van de achtste eeuw na Christus (en zou ook een 

latinisering kunnen zijn van een reeds gevormd woord cazza);28 en het woord oca, dat 

afgeleid is van *avica uit het volkslatijn, kan niet veel ouder zijn, want het heeft zich 

niet meer gediftongeerd tot *uoca.   

                                                 
23 Zoals die veel geciteerde man uit Trentino van 1266, die de bijnaam Mezzo cazzo draagt.  
24 Een informatie die ons verwijst naar de taalgeschiedenis van de metallurgie als verdere bron. 
25 Schweickard (1995:606) noemt als analoge ontwikkeling een Duitse Ruhrlöffel, en verwijst daarbij naar 

de semantische component ‘Stab, Stock’. Het zou nuttig zijn om de exacte vormen te bestuderen van al 

het keukengerei dat aangevoerd wordt als basis voor de metafoor. Een soeplepel is, althans in de 

huidige taal, geen stok.  
26 Prati geeft ons een ander voorbeeld van een verborgen metafoor, met citrullo ‘dwaas’, dat zou veron-

derstellen dat de penis ooit citrullo geheten zou hebben. 
27 Aan de kusten van de Noordzee vinden we het wegvallen van n voor een consonant. De Duitse lezer 

komen ongetwijfeld andere associaties voor de geest (Bedoeld was uiteraard pinkeln). 
28 Cyathos wordt genoemd als verwijderd etymon. Ook dit voorstel is hoofdzakelijk op de vorm 

gebaseerd (ondanks de fonologische problemen die de DEI signaleert), met een semantische ver-

gelijking van nogal algemene aard. Het zou overtuigender zijn als er meer informatie gegeven werd 

over het semantische gedrag van cyathos in de oorspronkelijke taal.  
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4) Van het verband tussen cazzo en cazzotto is maar weinig gebruik gemaakt. Corte-

lazzo en Zolli achten dat verband waarschijnlijk ‚met een semantische overgang die 

niet helemaal duidelijk is‛. Voor mij lijkt dat verband erg duidelijk. Denk maar aan de 

geciteerde opmerking van Guiraud: ‘het meest voor de hand liggende symbolisme van 

zo’n stomp bestaat uit twee beelden van geweld: de opgeheven hand en de penis in 

erectie’, en het verband legt zichzelf. Andere auteurs zijn nog explicieter en hebben het 

over een vrij concrete gelijkenis tussen de gebalde vuist en de penis in erectie.  

5) De mogelijkheid van een deverbale oorsprong is niet bestudeerd: een instrument 

dat penetreert. Plaatselijke vormen van cozzare ‘stoten’ en misschien van schiacciare 

‘verpletteren’ zouden in dit verband bestudeerd kunnen  worden.  

6) Iets wat mij intrigeert is dat de uitdrukking dire cazzo al cazzo bestaat voor ‘vrij-

moedig zeggen hoe de zaken ervoor staan’, en dat we in het Frans hebben appeler un 

chat un chat (zie de verzen van Boileau: Je ne peux rien nommer, si ce n’est pas par son 

nom/ J’appelle un chat un chat et Rolet un fripon, geciteerd door Nyrop 1914, §364), een 

toevallige overeenkomst die laat vermoeden dat het hetzelfde woord betreft en dat dit 

dus panromaans is. Hier helpt Guiraud ons niet verder, want hij verbindt chat met chas 

(Guiraud 1967) en ziet daar eerder het vrouwelijk orgaan in, wat natuurlijk ook meer 

voor de hand ligt.  

Maar als we de theorieën van Guiraud zelf toepassen, die uitgaan van een substi-

tutie op grond van een formele identiteit van de woorden: X = gatto en cazzo en dus 

kan gatto cazzo vertegenwoordigen in iedere mogelijke contekst, dan verplaatst het 

onderzoek zich naar dat X. Het Milanese woordenboek van Cherubini geeft een 

mogelijke oplossing, met de vorm catt zowel voor gatto als voor cazzo, maar natuurlijk 

kan de fonetische identiteit ook elders opgetreden zijn. 

7) Een ander onderzoeksveld betreft de metaforische diernamen. De olothuria  (Ne-

derlands ‘zeekomkommer’) heeft de vorm van een komkommer en heet overal cazzo 

marino:29 een onderzoek naar de nomenclatuur van dit dier zou ons oudere fasen 

kunnen opleveren dan de huidige distributie van de namen.  

Op dezelfde manier worden in veel bronnen kleine mannetjes genoemd die 

cazzotti of pinci pallini heten: ook hier zou de metafoor ons taalkundige feiten kunnen 

opleveren die in de grondbetekenis verborgen blijven.30 

8) De etymologie is dus op een doodlopende weg. Daarom zou het misschien zinnig 

zijn een nieuw voorstel te doen, al was het maar als stimulans voor een hernieuwde 

discussie. Ik bedoel de eigennaam Gaius, met de variant Caius. Het voorstel is niet 

zonder fonologische problemen, aangezien de vorm met de affricaat, die volgens de 

dialectkaart voor de gazza ‘ekster’ van de AIS frequent is in Noord-Italië, eigenlijk 

stemhebbend zou moeten zijn, zoals ook in de naam van die vogel. Maar op zijn minst 

in de Alpengebieden heeft de AIS vormen met een stemloze affricaat.  

                                                 
29 Redi heeft het in een citaat uit de Battaglia onder pinco over mentule marine, die de vissers pinci marini 

noemen: de motivatie gaat dus vooraf aan de verschillende vormen van het woord voor penis. 
30 We zouden dus een onderzoek moeten doen naar de namen van Klein Duimpje in de verschillende 

versies van het sprookje. En waar heeft Dick Laan zijn kabouter Pinkeltje vandaan? 
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Semantisch gezien zou dit een perfecte oplossing zijn. De penis aan te duiden met 

een mannennaam is vrij gebruikelijk en als we dit voorstel zouden kunnen accepteren 

dan zou de Latijnse Gaius een plaats kunnen vinden als broertje van de Engelse Dick 

en Peter. 

Het zwakke punt is de afwezigheid van een Latijnse documentatie. Niedermann 

1906, die de namen Gaius, Titus en Lucius heeft bestudeerd als namen van vogels – 

iets wat de aanhangers van het etymon ocazzo niet onwelgevallig zou moeten zijn! – 

heeft veel voorbeelden van Gaius en Gaia als vogels, van de Vlaamse gaai tot de ekster 

en de specht, maar alleen voor Titus noemt hij ook de sexuele betekenis.  

En zo mondt een historische uitweiding in een onderzoek dat niet historisch is, 

onverwachts uit in een onderzoeksplan voor etymologen. 

 

Andere taboewoorden 

Met behulp van het programma Microconcord heb ik een lijst opgesteld van de 

taboewoorden uit FA. Het zijn de volgende woorden (het getal geeft de frequentie aan, 

waarbij soms de afleidingen meegeteld zijn): 
 

cazzo 108 ( 137 met afleidingen), merda 66, tipo 36, stronzo 33, puttana 22, porco 21, culo 20, 

casino 28, bastardo 17, coglione 16, minchia 16, troia 13, fregare 11. tette 10, sega 9, scopare 8, 

(vaf)fanculo 7, tossico 7, cagare 6, finocchio 5, figa 4, un male caino 4, pula 3 

 

Natuurlijk kan men er over twisten wat precies een taboewoord is: een twijfelgeval is 

bijvoorbeeld tipo, dat mij haast neutraal lijkt: maar in ieder geval is het de meest fre-

quente manier waarop de personages een onbekende aanduiden. Het woord heeft een 

vrouwelijke vorm tipa (5x) en een verkleinwoord tipetto (1x), die ik in de berekening 

meegenomen heb. Zo wordt Nikita de eerste keer gepresenteerd als una tipa strana a 

cui ho già rotto le palle un'altra volta31 ‘een vreemd kind dat ik al eerder lastig gevallen 

heb’, en in een andere passage wordt gezegd dat: 
 

(a Coliandro) passa davanti una Mercedes nera con dentro un tipetto piccolino dall'aria sfigata, 

calvo e con gli occhiali, assieme a tre fighe da copertina che mi guardano come se fossi una 

merda. (FA, p. 8)32 

                                                 
31 Rompere le palle of rompere i coglioni zijn de uiidrukkingen van FA voor wat meestal rompere le scatole a 

una persona genoemd wordt, dat wil zeggen optreden als emmerdeur. Omdat het hier over een vrouw 

gaat spreekt het vanzelf dat de letterlijke betekenis van het woord volkomen verloren is gegaan. 
32 Ook de typologie van de figa (letterlijk ‘kut’) is erg ingewikkeld. Een figa della madonna is een bepaald 

type vrouw: voor filmkenners moet wel duidelijk zijn wat voor type als we lezen Steven Seagal che ... si è 

sposato una figa della madonna ‘Steven Seagal, die < een figa della madonna getrouwd heeft’. De fighe da 

copertina zijn de pin-up-girls die op de voorpagina’s van de tijdschriften staan. In FA vinden we verder 

de afleiding sfiga, als substituut voor sfortuna ’pech’ (de politieagente, die later gedood wordt, bracht 

ongeluk) en in het algemeen is een sfigato iemand die niet veel kansen gehad heeft in het leven, een testa 

di cazzo, dus. Naast de vier gevallen van figa zijn er in de tekst zes voorkomens van sfiga en acht van 

sfigato. Drie daarvan hebben te maken met een auto, die een keer una Panda sfigata  genoemd wordt. In 

penso al celerino. sfigato, che si è fatto ammazzare proprio per un fatto così ‘ik denk aan de ME-er, de stakker, 

die om zo’n zaak het loodje gelegd heeft’ (FA, p. 15), staat sfigato voor poveretto, dat wil zeggen het 

bijvoeglijk naamwoord dat gebruikt wordt voor iemand die dood is.. 
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‘een zwarte Mercedes Coliandro voorbij rijdt, met daarin een heel klein kereltje dat er nogal 

bescheten uitziet, kaal en met een bril, samen met drie pin-up wijven die mij aankijken alsof ik 

een stuk stront was. 

 

In deze passage worden de taboewoorden in serie gezet.  

Ook de tossico ‘verslaafde’ is een twijfelgeval: net als bij travestito (3x) zou je niet 

weten hoe je de bewuste personen anders zou kunnen aanduiden,33 maar in ieder 

geval worden deze woorden als scheldwoorden gebruikt. Bijvoorbeeld in het liedje dat 

de rapper zingt:  
 

Sparo a negri, prostitute, stronzi travestiti  

spacciatori, dipendenti, sporchi pervertiti,  

sparo addosso a chi mi pare, ho la legge dalla mia,  

posso fare quel che voglio: sono della polizia... (FA, p. 91) 

‘Ik schiet op negers, hoeren, rotzakken van travestieten 

drugsdealers, verslaafden, vuile geperverteerden, 

ik schiet wie ik wil overhoop, ik heb de wet aan mijn zijde, 

ik kan doen wat ik wil, ik ben van de politie.’ 

 

Porco wordt als adjectief gebruikt om verschillende scheldwoorden te versterken: porca 

troia (3x), porca vacca (1x), porca puttana (10x), porca merda (1x), uitdrukkingen die laten 

zien hoe de betekenis van troia, vacca, puttana en merda identiek is geworden: het zijn 

scheldwoorden gericht tegen vrouwen die je niet aanstaan. Naast deze combinaties is 

er ook nog porco zio, wat Galli de' Paratesi uitlegt als een vervorming van porco Dio, en 

één geval van porco ..., waarin dus het eigenlijke scheldwoord is weggelaten. In het 

gebruik staan ze allemaal los van de zin waarmee ze gecombineerd worden, maar het 

is niet altijd duidelijk of het tussenwerpsels of scheldwoorden zijn. Zo fungeert in 
 

mentre l'aria attorno a me comincia a frizzare e la poliziotta urla "Prendilo! Prendilo!", cado 

all'indietro, porca troia, rigido, con gli occhi aperti e il sorriso fisso, congelato sulle labbra. {FA, p. 

6) 

‘terwijl de lucht om me heen begint te tintelen en de politieagente schreeuwt: ‘Pak hem! Pak 

hem!’, val ik achterover, smerige teef, met open ogen en een strak glimlachje, bevroren op mijn 

lippen’ 

 
porca troia als uitroep, mar het feit dat hij juist over een politieagente heeft gesproken 

kan invloed gehad hebben op de keuze van de uitdrukking. Nog duidelijker is het 

volgende geval:  
 

Mi blocco, apro la bocca per chiamarla, ma, porca puttana, non mi ricordo più il suo nome (FA, p. 

31). 

‘Ik sta stil, en open mijn mond om haar te roepen, maar vuile hoer, ik weet niet meer hoe ze heet.’ 

 

                                                 
33 Tossico is een afkorting van tossicodipendente 'drugsafhankelijke'; het liedje kiest de andere helft van het 

woord voor de afkorting. 
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want Coliandro, die in een onplezierige situatie is terechtgekomen, kan zich niet meer 

herinneren hoe die vuile hoer heette, die hij later zal herkennen als Nikita. 

Voor mannen zijn de bekendste aanduidingen bastardo en stronzo, terwijl ook 

coglione gebruikt kan worden om een man te beschrijven, bijvoorbeeld als Coliandro 

tijdens zijn werk bij de paspoorten de volgende beschrijving van zichzelf geeft:  
 

sui documenti ce n'è un altro, Won Li Fung, che cazzo ne so, e mi chiedo: primo, perchè diamo il 

passaporto a un cinese? Secondo, chi è quel coglione che ha scritto male il nominativo? Poi 

guardo in fondo al foglio, dove c'è la firma del funzionario, e mi accorgo che quel coglione sono 

io, merda! (FA, p. 14). 

‘op de documenten staat een andere naam, Won Li Fung, weet ik veel, en ik vraag me af: in de 

eerste plaats, waarom geven we een pas aan een Chinees? Ten tweede, wie is die zak die zijn 

persoonsgegevens verkeerd heeft opgeschreven? Dan kijk ik naar onderaan het papier, waar de 

handtekening van de ambtenaar staat, en ik merk dat ik die zak ben, verdorie! 

 

Als het om homo’s gaat is het onvermijdelijke woord finocchio ‘flikker’, een 

mensensoort waar Coliandro kennelijk niet tegen kan:  
 

Giro sul ponte e scendo verso la Fiera, dove ci sono i travestiti e un traffico così intenso che 

sembra Rimini d'estate, ma a me i finocchi fanno schifo e mi basta vederne uno altissimo, con le 

gambe da calciatore e le tette finte che gli scoppiano dentro un bustino fucsia, per cambiare idea 

(FA, p. 9). 

‘Ik draai op de brug en ga verder naar het Jaarbeursplein, waar de travestieten zijn, en zo’n druk 

verkeer dat het net Rimini in de zomer is, maar ik heb een hekel aan flikkers, en ik hoef maar zo’n 

lange te zien, met voetballersbenen en neptieten die uit zijn fuchsiakleurig corset barsten, om van 

idee te veranderen.’ 

 

Het zeer frequente taboewoord merda wordt op heel verschillende manier gebruikt. In 

één enkel geval heeft merda zijn grondbetekenis, als er sprake is van de Uno color merda 

di piccione ‘Uno in de kleur van duivenpoep’, waar Coliandro helaas in moet rijden als 

zijn eigen auto het niet doet. In de meeste gevallen is merda! alleen maar een 

tussenwerpsel (45x), één keer uitgebreid tot Porca merda!, tweemaal gebruikt Colian-

dro deze uitdrukking aarzelend voor zichzelf (mi sento una merda ‘ik voel me als 

stront’; è come se fossi una merda ‘het is net of ik een stuk stront ben’). Fare una figura di 

merda is hetzelfde als a fare una figura del cazzo, en één keer roept Coliandro dreigend: 

sei in arresto, pezzo di merda! ‘je bent gearresteerd, misselijk stuk stront’ (FA, p. 83).34 

Verder dient di merda als negatieve kwalificatie voor alle soorten mensen waar Colian-

dro een grote hekel aan heeft: gente di merda (1x), een tossico di merda (2x) of een punk di 

merda (1x), quel cazzo di francese di merda (1x), die we al eerder zijn tegengekomen, een 

brutto finocchio di merda, twee studenti di merda en zeven maal de gioventù di merda in 

het algemeen. 

                                                 
34 Men zou pezzo di merda kunnen zien als een uitbreiding van het simpele merda, zoals testa di cazzo 

eigenlijk een uitbreiding van cazzo is. Ook al zou men het toegevoegde gedeelte semantische inhoud 

kunnen geven, toch is de belangrijkste functie fonologisch: het scheldwoord komt beter uit de verf. 
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Die punk di merda is dan Nikita, tijdens hun eerste ontmoeting, waarin ze ook een 

stronzetta wordt genoemd; Coliandro wil namelijk een serie scheldwoorden gebruiken, 

maar heeft wat moeite om ze te vinden: 
 

—Ohè, ragazzina!—ruggisco, facendo rombare il motore fuori giri per il resto di via Galliera—

mettiamo in chiaro le cose! Io sono un sovrintendente di polizia, e tu soltanto una stronzetta di 

coso... lì, come si dice... di punk di merda, e se mi rispondi ancora così ti do uno schiaffone che ti 

spiaccico la faccia sul poggiatesta! Chiaro? (FA, p. 33) 

‘Hé meisje! – loei ik, en ik voer de motor op voor de rest van Via Galliera – laat het meteen 

duidelijk zijn! Ik ben een brigadier van politie, en jij alleen maar zo’n snolletje van dinges< ja, 

hoe zeg je dat< zo’n strontpunk, en als je me nog eens zo’n antwoord geeft, dan geef ik je een 

oplawaai dat ik je gezicht tegen de hoofdsteun te pletter sla! Is dat duidelijk?’ 

 

Meestal zijn de stronzi antipatiek. En ze halen stronzate uit, wat iets anders is dan 

cazzate: die laatste worden gedaan uit naïeviteit, uit onervarenheid of uit onhandig-

heid (de cons van Guiraud), de stronzate zijn gemeen (en dus gaat het om de salauds 

van Guiraud).  

Lichaamsdelen worden veel genoemd in deze vuilbekkerij. Onder de meest 

frequente termen vinden we dan ook tette ‘tieten’ e culo ‘kont’. Als Coliandro een 

vrouw ziet kijkt hij naar haar tieten, ook als ze "weinig tieten heeft" zoals Nikita. Maar 

culo is een woord dat in verschillende combinaties voorkomt, vaak lijkt het alleen maar 

een variant van corpo35 ‘lichaam’ te zijn, of zelfs van het wederkerend voornaam-

woord.36 Bijvoorbeeld in S'appoggia col culo alla mia scrivania, toglie il culo dallo sgabello, 

alzando il culo dalla sedia, staccare il culo dalla portiera, togli il culo dalla macchina!  (Hij 

leunt zijn kont tegen mijn bureau, hij tilt zijn kont op van het krukje, zijn kont 

optillend van de stoel, zijn kont losmaken van het portier, haal je kont weg van de 

auto). Alzare il culo ‘zijn kont optillen’ staat gelijk met alzarsi ‘opstaan’.  Misschien 

hebben we dezelfde substitutie in ti c'infilo un fusto di birra, su per il culo, ‘ik smijt je een 

vat bier tegen je kont’, waarbij de anatomie niet letterlijk opgevat moet worden. Verge-

lijk ook: 
 

è meglio che ti levi dai coglioni subito, se no t'infiliamo quella birra su per il culo, con tutto il 

boccale (FA, p. 61). 

‘het is beter dat je je meteen uit de kloten maakt, anders smijten we dat bier over je kont, met glas 

en al’. 

 

Deze vriendelijke woorden, uitgesproken door een exemplaar van die gioventù di 

merda ‘strontjongelui’, laten ook zien hoe coglioni het substituut is van piedi. 

In andere gevallen gaat het echt om de kont, zoals in rompere il culo a qualcuno 

‘iemand op zijn kont timmeren’, prendere a calci nel culo ‘iemand in zijn kont trappen’, 

cacciar fuori dal suo ufficio a calci in culo ‘iemand zijn bureau uitzetten met een trap in 

zijn kont’ en in het vrouwelijke: Devo farmi toccare il culo da un carabiniere, porca vacca!’ 

                                                 
35 Ook hier wordt de substitutieregel nageleefd waarbij de beginklank gelijk blijft.. 
36 Net als 'son corps' in het Oudfrans. 
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Ik moet maar goedvinden dat een carabiniere me in mijn kont knijpt, godverdomme’.  

Zelfs een auto heeft een kont:  
 

l'auto si allontan[a] ondeggiando sulle ruote, mostrandomi il culo arrugginito con una decalco-

mania di Bob Marley appiccicata sopra (FA, p.8). 

‘de auto rijdt weg, soepel deinend op zijn wielen, en laat me zijn roestige kont zien met een vignet 

van Bob Marley erop geplakt.’ 

 

Van daar komen we tot de idiomatische uitdrukkingen: prendere qualcuno per il culo 

(2x), letterlijk ‘iemand bij de kont pakken’, in de zin van ‘hem voor de gek houden’. 

Auto’s zijn alles voor Coliandro, want zonder auto kan hij fare il culo a nessuno (p.13), 

vrij vertaald ‘tegen niemand zijn middenvinger opsteken’. Wat hij met de mensen wil 

doen is wel duidelijk: tegen ze te keer gaan, zoals zijn hoofdcommissaris, die hem 

incula ‘uitkaffert’. 

In de auto komen, zoals bekend, de ergste instincten naar boven: 

 
Il camion ci sorpassa, con l'autista in canottiera che si attacca al clacson, incazzatissimo, e ci 

manda a fare in culo col medio alzato. (FA, p. 79) 

‘De vrachtauto rijdt ons voorbij, met de chauffeur in zijn hemd, die zich vastklemt aan zijn 

klaxon, bijzonder pissig, en ons met opgeheven middelvinger naar de verdommenis wenst. 

corro alla macchina e parto rombando, mentre il dottore marocchino agita il pugno in mezzo alla 

strada, e mi manda a fare in culo prima in arabo, poi in francese e in italiano (FA, p. 11). 

'ik ren naar de auto en vertrek met een dreunend geluid, terwijl de Marokkaanse dokter midden 

op de weg met zijn vuist zwaait, en me naar de verdommenis wenst, eerst in het Arabisch, dan in 

het Frans en in het Italiaans’. 

 

In het eerste geval betreft het het vulgaire gebaar dat je richt tegen degenen die minder 

hard rijden dan jezelf, terwijl in het tweede geval de Marokkaan, die gefrustreerd is 

door de politie, niet alleen datzelfde gebaar maakt, maar dat ook nog gepaard doet 

gaan met een serie sodemieters in alle talen die hij kent.. 

Cagare ‘kakken’ wordt alleen in figuurlijke zin gebruikt: si manda a cagare una 

persona ‘je stuurt iemand te kakken’, dat wil zeggen je stuurt hem weg, of non si caga 

una persona, dat wil zeggen je luistert niet naar hem of accepteert niet wat hij wil.  

Het woord sega wordt gebruikt voor het masturberen, maar una sega komt ook 

overeen met un cazzo in de zin van niente ‘niets’ of per niente ‘helemaal niet’: in non ci ho 

ancora capito una sega ‘ik heb er nog geen zak van begrepen’, en in allora ciao - Ciao una 

sega, mormoro tra le dita, non mi hai ancora detto niente. ‘Nou dag dan – Aan je reet, 

mompelt hij tussen zijn vingers door, je hebt me nog niks gezegd’.  

Fregare krijgt de betekenis van rubare ’jatten’ in ti sta fregando la radio ‘hij jat je 

radio!’, maar meestal is het een substituut voor importare ‘kunnen schelen’, en dus 

hebben we uitdrukkingen als Non me ne frega un cazzo voor Non me ne importa niente 

’het kan me geen reet schelen’, waarin we de dubbele substitutie vinden van frega voor 

importa en un cazzo voor niente. 

Ook coglione is een onaardige toevoeging: de hoofdcommissaris zegt tegen 

Coliandro nadat deze laatste zich helaas gekwalificeerd heeft om in Bologna te blijven: 
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Confermo, Coliandro, lei è un coglione ‘Nogmaals, Coliandro, u bent een zak’, omdat hij 

hem liever naar L’Aquila had laten overplaatsen. En daarom wordt Coliandro kwaad 

als Nikita zijn naam verkeerd uitspreekt, en kwansuis verwijst naar een taboewoord: 
 

Ragiona, Coliandro...— dice il mio nome con il gl in mezzo, come coglione, e la cosa mi fa 

incazzare come una bestia (FA, p. 57). 

Denk eens na, Coliandro< – en ze spreekt mijn naam uit met een gl in het midden, zoals in 

coglione, en daar word ik beestachtig pissig over.’ 

 

En tot slot zijn er twee taboewoorden om een heftig adjectief uit te drukken, beide 

geassociëerd met pijn: een male puttano of een male caino (alle palle che mi fa venire voglia 

di vomitare) ‘een verrekte pijn in mijn kloten die maakt dat ik haast moet kotsen’, FA, p. 

16. Dit caino is een bijvoeglijk naamwoord, maar het is afkomstig van een negatief 

personage uit de Bijbel,37 en heeft daardoor de algemene betekenis van ‘gemeen, 

wreed’. 

 

Conclusie 

In dit hoofdstuk wilde ik de Italiaanse taboewoorden analyseren naar aanleiding van 

één enkele tekst. Dit is dus een andere aanpak dan meestal gebruikt wordt op het 

terrein van de sexualiteit: zo uitgebreid mogelijke verzamelingen aanleggen en die in 

te delen volgens de dominerende metaforen. Die aanpak vinden we in het erotisch 

woordenboek van Baggione e Casalegno, waarin tien metaforische bronnen voor-

komen om de penis te benoemen.38 We vinden die ook in het proefschrift van Radtke, 

die een inventaris van 381 termen opgesteld heeft om het mannelijk lid aan te duiden, 

allemaal met de bijbehorende documentatie.39 Dit onderzoek is onomasiologisch (uit-

gaande van de begrippen) en is geneigd de creativiteit voorop te stellen, en ook de 

metaforische activiteit in het algemeen. 

Mijn onderzoek heeft een ander doel: het is erop gericht om de meest frequente 

termen van nu te vinden, gebaseerd op een documentatie via teksten, en de nadruk 

leggend op de semasiologische aspecten (de verschillende gebruiksmogelijheden van 

de afzonderlijke lexemen). Als bron heb ik een roman gebruikt, die rijk bleek te zijn 

aan taboewoorden, ook al wordt er maar een een minimaal aantal afzonderlijke 

lexemen gebruikt. Het onderzoek had ook een contrastief karakter, waarbij naar de 

equivalenten in het Nederlands gezocht werd.  

Ik zie twee mogelijke voortzettingen van dit onderzoek.  Ten eerste de resultaten 

van dit onderzoek bevestigen met andere bronnen. Als we andere teksten nemen, 

vinden we dan dezelfde lexemen en zijn dan dezelfde gebruiksmogelijkheden van 

                                                 
37 Il massimo della malvagità ‘het hoogtepunt van slechtigheid’, zoals Beccaria (1999, 164), zegt in een 

paragraaf waarin hij veel vormen in verschillende dialecten noemt waar dit personage een rol speelt. 
38 Het betreft hier voorwerpen, plaatsen, onderdelen van gebouwen, dieren, planten, delen van het 

menselijk lichaam, personificaties, abstracte termen en andere woorden. 
39 De documentatie voor dit soort onderzoek is theoretisch gebaseerd op de drie beschikbare methoden: 

introspectie (van de taalkundige of van andere informanten), sociolinguistische enquêtes met 

vragenlijsten en documentatie in mondelinge of geschreven teksten. 
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toepassing? Een dergelijk onderzoek zou ook een sociolinguistische achtergrond 

kunnen hebben: veranderen de resultaten naar gelang van de sociale omstandigheden 

van de sprekers? Uiteraard zou het onderzoek uitgebreid kunnen worden met 

mondeling taalmateriaal of met sexbladen voor mannen of vrouwen.  

Een ander soort onderzoek betreft de contrastieve aspecten. Alleen al het feit dat 

het theoretisch kader betrekking had op het Frans liet allerlei verschillen zien, 

waarvan een deel hier ook ter sprake is gekomen. De overheersende positie van foutre 

in het Frans is een duidelijk verschil, terwijl ook het precieze onderscheid tussen de 

drie soorten negatieve personen nader uitgezocht zou kunnen worden. Van Italiaanse 

zijde zou het interessant kunnen zijn het veld van de hoorndragers te bestuderen, 

eventueel met Siciliaanse bronnen. Maar ook een vergelijking met andere Romaanse 

talen zou interessant kunnen zijn. Een klein puntje dat mij geïntrigeerd heeft: tijdens 

een verblijf in Spanje heb ik geleerd dat de café carajito zijn naam dankt aan de carajo, 

wat de Spaanse naam is voor de penis.40 Maar noch het Spaanse woordenboek van 

Larousse noch het woordenboek van María Moliner geeft dit woord. Uit preutsheid? 

En het etymologische woordenboek van Corominas waar ik in had willen opzoeken of 

carajo etymologisch verwant is met cazzo geeft dat woord niet eens. Terwijl het 

duidelijk is dat het in Spanje niet ontbreekt aan fonologische vervormingen. Caramba! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
40 Radtke 1980 vermeldt het terloops (noot 160 op blz. 278) in een overzicht van de ontleningen van 

seksuele termen uit de Romaanse talen naar het Duits. 
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