
a

,/,/
$TAAR KOMEN TABOES VANDAAN?

Na dit ritueel rverd de bemanning absoluut nier
meer -r{estoord door opdri ngerige ei land bervoners.

De plaats rvas taboe ce$'orden. Cook schreef: "Dese

afrveering noemen zy Taboo, een rvoord door deze

Eilanders diks,yls gebruikr, en zoo 'r scheen van ee_

ne veel uirwerkende kracht." Zo'n verbod kon op
heel veel gebieden van toepassing zijn. Als Cook

geïnteresseerd vÍoeg waaróm .iets verboden was,

kreeg hij het simpele anrwoord: 'Thbu'.

Dame naar keuze
Voor Cook leek de \lereld in Polynesië vaak op zijn
kop te staan. \Var hem onáiepasr ,r'oorkwam was er

normaal en q'irt hem normaal leek was raboe. Cook
zag bijvoorbeeld hoe ecn jongen nrct een rwaalf;a-
rig meisje de lielde bedreef, rer.rvijl omstanders her

rrveetirl luidkeels bijr.ielen. Cook rverd vriendelijk
uirgenociigd het voorbeeld re volgen mer een

vrouw naar keuze, maar hij rveigerde bruusk. Die
afwijzing wekre bij de eilandbewoners de groorsr
mogeli jke verbazing op.

Een dag later nodigde Cook een aanral vrouwen
van her eiland uir om de maaltijd met hem en zijn
bemanning te gebruiken. Dit, volgens hem toch
lreel normale voorstel, werd afgeslagen: raboe. Een

dag later s,ilde één vrouw rvel sriekem mee eren,

omdar ze rvisr dar er geen sramgenoren in de buurt
rvarrn. Blijkbaar werkte dir 'mee-eer-taboe' alleen
als er onderlinge conrrole was.

Mer her scl-reepsjournaal van Cook krvam 'rabu'

naar Europa. Ook in ons land raakte her rvoord
ingeburgerd, maar roch zal de Nederlander aan rvie
je vrrraplr wáarom hij iets láár nier vlug anrwoor_

Verboden oÍrderwerpen
Frank Flippo en MarrinJansen

Stel je uonr: je kont binnen op de afscheidsreceptie aan een scheidende directear. Iedereen kent je, dus bij het

ltinnenhotten draaiea nrcnreTt hun hoofd naar je ïoe. De gastheer loopt op je af ett ur.aagt o.f je a,at u'ilt drinken. A/s

znlu'a(trd r7ep ie: "Nog niet, ik ga eerst naar de p/ee. uanr ik noet schijten." Eelt lnunnrctell)írre sitttatie. Zaiets hottrt

tot'ber domein ua?/ de dingett die niet algen:. Het is taboe.

àboes zijn drngen dre je niet hoorr

te doen ofwaar je nier over hoorr
te praren. Taboes zijn er in soorcen

en maten en wie er één schendt heeft moeilijkhe-
den. Dat kan ljn een srandje, voor wie vloekr, of
gevangenissrraf, voor wie bijvoorbeeld zijn kind
mishandelc. In her leven van alledag wemelr her

van de taboes: denk maar aan eergewoonten, taalge-

brr,rik of seksualireit. Tàboes zijn overal en iedereen

gehoorzaamt ze. Of benr u raboe-loos? Eer u dan

mensenvlees, of snuir u uw Íreus in her tafellakeni,

'Tabu'
De eerste Europeaan die her rvoord taboe hoorde

gebruiken rvas de Engelse ontdekkingsreiziger
kapitein James Cook. Zo'n tweehonderd jaar gele-

den maakre hij een reis over de Grote Oceaan,

waarbij lrij de eilanden van Polynesië bezochr. Die
Polynesiërs hadden een rvoord om plaarsen, hande-

lingen ofpersonen àan re duiden die volsrrekr

genegeerd dienden te rvorden: 'Tabu'.

Cook schreefin zijn reisverslag dar hij op zekere

dag met zijn bemanning aan rval ging en conracr

maakte met de bevolking. Na een aantal uren virn

hun gastvrijheid te hebben genoren, begonnen de

Europeanen *'ar vermoeid re raken, want de Poly-
nesiërs bleven sreeds in de buurr. Als bescherming

rvrerpen de bemanningsleden een aarden rval op

om daarachcer een welverdiende nachrrust re gen.ie-

ten onder de zachte rropenhemel. De aarden rval

was juist klaar, roen zich een groep plaarselijke

priesters aandiende. Mer veel bombarie plaarsren

ze hun roedes op de wal om de plek te heiligen.



den: 'Omdar dat taboe is'. Het woord heeft iets

negatieli, het is meer iets waar anderen last van

hebben. Je krijgt eerder te horen: dart doe je ge-

s,oon niet', 'dar is ongepasr', of ik ben niet gek'.

Antg'oorden die lijken re zeggen: 'Ik ben een nor-

maal mens en ik weet hoe het hoorr.'

Ongepaste woorden
Er kan een raboe rusren op het rricspreken van be-

patrlde rvoorden, bijvoorbeeld omdat ze een drei-

ging rveergeven. Zo heet de krokodil in Àfrika rvel

'boomsram' en de leeurv rvordc er soms 'vos' ge-

noemd. Hun eclrte naam gebru.iken is veel re ris-

kant; daarmee zou je her beesc aan kunnen roepen.

Is deze rruc irlleen iers voor Àfrikaneni' Nee , rvant

hoe heetre de pest hier in de n-riddeleeun'eni, De ga-

ve Godsl Later kreeg de ziekte tubercuiose de af-

korting t.b.c of nog korter: t.b. En tegenrvoordig

zegt men niet 'kanker', m'.rar fluisterr men: 'k'.

Ook gekte is iets rvaar we zachte doekjes om rvin-

den. Vat vro€á{er dol- of gekkenhuis ireette, rverd

veranderd in'psyclriatrische rnrichting' en nog la-

ter in 'VolÍheze'. 'Den Dolder' of een andere

plaars die bekend staat om de inrichting.

In onze ieugcl hebben rve geleerd dat bepaalde

woorden 'onÉíepast' ziin. Welke rvoorden dat pre-

cies zi jn verschilt per milier-r. In een ,rrbeidersgezin

zijn dat de moeilijke rvoorden; 'Zo. mevrourv rs

nogal gestr,rdeerd' kri jgt de omhoog gevallen arbei-

dersdochcer te horen rrls ze re dure rvoorden ge-

bruikr, De adel kenr ri,eer andere rvoorden die niet

kunnen: pilsje hoort biertje te zijn, kosrr-trnr is

prk, t:rartjes en clrocolaaties zijn lekkerder dan ge-

bakjes en bonbons. In de auto rijden heet eigenlijk

chauifuren.

Doris srgaren

Ook het benoemen van de plek \\'aar we onze be-

hoefre doerr. l:ent gepaste rn ongepitste vuriantett.

V.C. is een mooi neLrtrairl rvoord, maar plee is

vies: rvie toilet zegt, rveet èchr hoe het hoorr.

Andere , meer omslachtige tritdrr,rkkingen zi jn: 'ik

Éla even naar achteren', even mi.in l-randen wassen',

of 'even naar tante'. Vat op de n'.c. s'ordt gedepo-

neerd heet poep of drol, m:rarr liever niet stront.
lI7ie dat laarste woord netjes rvil maken, noemt

het goedje: 'es-tee', naar de eerste trvee letters.

Opmerkelijk is dat deze rvoorden sterk aan slijtage

onderlrevig ztjn.'7-eiken rvus ooir net jes, maitr

rverd steeds viezer gevonden en daarom veÍvangen

door pissen. À{aar ook pissen versieet, en *'erd na

verloop van rijd verdrongen door'plassen'.

Het vereisr heel rvat levenservaring om feilloos de

juisre s,oorden en trirdrukkingen re geb-ruiken.

Kinderen begaan in al hun onschuld nogal eens

schuivers op dir gebied. Dar ervoer de Neder-

landse schrijfster An ja Meulenbelt ooir. tr'Íoeder

Meulenbelt stuurde Anja naar de drogisr om 'een

doos sigaren' te kopen. De drogisr zei verbaasd (en

met trvinkelende ogen) dat hij een drogisrerij

dreef en geen sigarenzaak. "Ga maar terug naar je

moeder". Toen moeder tr{eulenbelt het verhairl

hoorde, brulde ze van het lachen, rvaar Ánjir niets

van begreep. Tampons noemde je in die ri.ld niet

bij de naam; 'sigaren' s'as veiliger. Die sigaren ge-

bruikce je l.anneer de 'de vlag uithing', of als
'opoe op bezoek' rvas.

Rattevlees
Taboes zijn ongeschreven verboden, die een heel

sterke rverking kunnen hebben. Dat ervoeren on-

derzrrkers van TNO dte in L944, middenin de

hongerwinter, plannen smeedden om hun proefdic-

ren te verrverken rot een eis'irrijke rattenrago0t.

De voorbereidingen rvaren al in volle élang, toen

de eeclust allengs minder rverd. Uiteindeli jk werd

het feestmanl zells geheel algeblazen; frun af-lceer

voor tatrenvlees rvon het van de honger. Vreemd

eigenlijk: zelfs in l"ioge nood blijft sommig voedsel

onaanraakbaar, onrei n, taboe.

Elke cultuur kent van die voedselraboes. \X/aarom

eten rvrj geen rupsenl In Alrika gaan ze zonder

probleem naar binnen. En hond, wat is er mis met

hondevleesi' in China éér men die viervoeters, ter-

s'ij1 rvij ze liever cremeren of begrzrven. Rattevlees

clan maarT 'lvÍen at zells rarren, zó nijpend rvas de

,,'oedselsitr.rarie', melclden journalisten tijdens de

Biafra-cnrlog in Nigeria. Wirt ze niet rvisten rvas

clat rirtrer.lces er een heel normaal onderdeel van de

maaltijd s'as.

Voor een azrnral voeclseltaboes is rvel een verklaring

re é{even. Sommige spi jzen doen ons gervoon teveel

clenken aan het menselijk lichaam en als er iéts ta-

boe is, dan is dat het eten van mensenvlees. Kent u

een landgenoot clie zonder hr,rivering zi.ln tanden

zet in gebraden schaperesrikelsi' Velen huiveren

Iicht bij oesrers en slakken, bij kikkerbillerjes en

inkrvis. Ailemaal spi.jzen die doen denken aan ons

eigen lijf, speeksel en snor.

Niet aileen het voedsel zelf, maar ook de manier

waarop rve het naar binnen wc'rken kent taboes.

\Y/ij eren mer bestek, nrppen beschaafd aan ons

glas en boeren nier. De middeleeuwer lr,as veel ge-

makketilker. Hij snoor ziin neus in l.ret tafelkleed,

oiin de binnenkant van zijn eileboog. Hij dronk

uit een gemeenschappelijke beker, liet zijn boeren

en rr'inden rusrig vliegen en ar mer zijn handen.

Na de middeleellwen 'verbererde' dar alles maar

lirngzaam. Nog in 17)i z g ntet iedereen het nur
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van de vork in: "\íanneer men met eerlijke en rei-

ne luiden eet, r'ind ik in het gebruik der vingeren

de geringsten reclen tor af'keer niet" flustus van

Effen ).

Samen in bad

Aan die tafelnranieren zien we al dat taboes kun-

nen veLanclere n. Vat vandaag taboe is, hoeft het

moréïen irl niet meer te zi jn. Ook op gebied van de

seksualiteit cn lichameliikheid is er heel wart ge-

ber,rrd sinds de mrcldeleerru,en. lv{iddeleeu&'ers wa-

ren er gemakkelijk nree. Men lag zonder bezrvaar

met zijn zessen in een enorm groot bed, overigens

zonder dat dat.t{elitk trp herasren en srtrien urr-

liep.

Ook je behoefte deed je in de middeleeuwen meer

in het openbaar dan nu. Op Breughels schilderijen

zie je mensen die ongegeneerd op straat zitcen te

poepen. Over poepen schreef een Dominicaner

monnik rond 1400: "Wie midden in een storm

naar de plee moer kan er zeker van ziin dr.ijfnat te

worden. Veel reizigels doen dan ook hun kleren

uit en gaan poedelnaakt nairr cle st.illeties.

In middeleeun'se badhuizen waren lichaamscontact

en de gemenl4dheid der seksen vanzelÍiprekend. ÀÍ

'fijdens de

ltic/deletru cu

u as bvl ,<eett

enÈel probleen

|tlt tdDreil i1t

bad te gaa t

Tekenitg run

Hans Stbald

Beban

( lioo-l)to)

en toe gint dat gemeenschappelijk baden over in

geknr-rffel of echte seks, \f inraan soms meerdere ba-

ders regelijk deelnamen. De bastaarden die soms

van deze overspelige spelletjes lrer gevolg rvaren,

werden ruimhartig geaccepteerd. Anders dan nu

was een onechr kind nier iets om geheimzinnig

over te doen.

Liederen bervijzen deze gemakkeli jke houcling re-

genover seksualireit. in een liedboek uit het mid-
ciel van de zeventiende eeus/, rv:rar ook Vondel en

HooÍi toe bijdroegen, sraar her volgende speelse

bruiioftslied (anoniem):

'Ntr ln'tit/1e. gílttr tu b(:d. lstr it ur alles klatr:
Et veekt h1 't iu jott hnik. ;,,o ulrdr gb 'Í utl gttttrttt.

VerJtt hen tok dadtlij* get'ítilgeil in jot huntjr.

Er ltondr ben àtar zoo lang. trttdat h1 ir .jntt rondje

Eot rcrst-/:ett :rtrtp.je naaÈt, st'/:rton daï h1 't r,ok haalt.

Er /aat lttn daar iliet ilit u)lr't .tltritgeld i: ltetaalt.'

Het terrein van de lichameli jke lielde kende voor

de middeleeurver iveinig raboes, her gebied van de

dood des te meer. De dood rvas angstaanjagencl en

onherroepelijk, prominenr aann'ezig in het dage-

lijks leven. NÍannen die met de dood omgingen, de



viller en cle beul bijvoorbeekl, rvaren onrein. Zij
rverden als eerloos beschourvd, net als hun kinde-

ren. Je kon ze maar berer nier aanrakcn. NÍaar sol-

daren en ridders, toch ook beroepen dre met de

dood omgingen, vielen niet in die taboe-sfeer; zij
rverden jr-rist verheerli jlrt. Zij dienden de goede

zaak in oorlogen van de heersende bor.enlaag.

Varkensvlees
Vanneer loopt iets nu de kans een raboe re w{)r-

den/ Eén theorie berveerr dar dirr gebeurr als een

grens r,i,ordr overschrecien. Een voorbeelcl. Trans-

seksuelen ziln van man vrouw gervorden (of anders-

om) en overschreden daarnree een 'natuurlijke

grens'. De medische rvetenschap helpt ze graag.

mairr in he r sociale verkecr hebben ze her moeililk.

Een rrveede voorbeeld. Op voedselgebied srelr de

Bijbel dLridelijke grenzen in cle rrrrnr van spijs-
werren. Je vindr ze in Leviricus l 1: I -12, begin-
nend nrer: l)ir zijn de dieren dre rij etcn ntoogt
van al het Étedierte d:lr op aarde is." Eetbaar zijn cle

clieren dic étespleren hoeven hebben èn herkaurven.

Her varken valt daar buiten; die hoeven klo1rpen

*,c1, mairr hij lrerk:ru*'r nier. I)a:rrom is her vrrrkrn

voor joden onrein, raboe.

Veel grensor.erschrijclingen creëren rve zèlidoor on-

ze reclrnrsclre mogelijkheden. De legberteri j-krp

bi jvoorbeeld, rs dar nu ren nr'.rchine oieen dierl'

Gervooniijk onderscheiden rvc clie rrvee, mlar de

barteri jkip is allebei. Een vergeli.jkbiur iers is 'ur-

nerischc' mirnipulatie . De Nederlandse srier FIer-

man kreeg een n-renselijk gen rllssen zijn erielijke

eigenschappen gestopt. Stormen vall proresr en een

overheidscommissie die ziclr over dit spelrn vtnr
God' boog. Kon dat \\'eli' Er zijn toch !;renzenl Je
hebr dieren en ie hebt mensen. Waar blijf je als je

die rrvee girar vermengeni'

Allerlei natur-rrlilkc processen bi j de nrens, zijn

eveneens grensoverschrijdencl en dirarom soms rrr-

boe. Menstrr,rerende vrourven bijvoorbeeld. NIan-

nen in allerlei culturen binden die vrourven iran

reinheidsregels, omdar ze her maar een vreemde si-

tuatie vinden: rvel blcrden, maar niet ziek ziin.

Ook misvormd geboren kinderen bevinclen zich op

een grens: zijn dar nog rvel menseni, Ni jlpaardjes

zijn het, vindr een Aírikaanse sram en'geefi'ze re-

rug aan het water, verdrinkt ze.

Ook lichamelijke aÍscheidingsprodukren zijn
'r'lees nog vis'; ze komen uit het lichaam, maar ma-

ken er geen deel meer van uit. Poep- of sperma-

vlekken op je kleren zijn dan ook goed voor een

rode kop en veel schaamre..

Rushdie en Galileï
Als het zo is dat grensoverschrijdingen taboes

opleveren, dirn is de volgende vraag: rvie bepaalt

die grenzen dan? De kerk bijvoorbeeld. Tcren de

Britse romanschrijver Salman Rushdie The Satartir

Vtrset (de Duivelsverzen) scl-rreef, liet Áyarollah

Khomeiny, geesteliik leider virn Iran, de volgende

boodschap voor de radio voor.lezen: "Ik wil alle

onverschrokken moslims ter wereld meedelen dar

de schrijver en de uitgevers van het boek, gerireld
'De Duivelsverzen', darr is gervrocht, gedrllkr en

uitgegeven in srrijd mer de Islam, de Profèet en de

Koran, ter dood zijn veroordeeld. Ik doe een be-

roep op alle goede moslims hen snel re execlrrerer)

rvaar zij hen dan ook vinden, opdat niemand het

nog zal rvzrgen de islamirische principes re bele-

digen. "

Rushdie had de lour gemaakt in zijn boek ?lirn lv{o-

hammed menselijke deugden en zu'akheden toe re

scl'rrijr.en. Bovendien zag hii de Islam nier als een

eeurvig gegeven, maar irls een historisch verschi jn-

sel, gebonden aan rijd en plaars. Zijn clerde mis-

daad u'as dat hij de plaars van de vrouw in de

Koran beirandelde. Hij schond daarmee drie taboes

op een rij, mer elkaar goed voor een doodvonnis.

D t E r ge / i, u ilr dt k k i )rg.t r'ïi : i gt r J t nt t C,,uk

tltul :,i tt I ueebottt/ttz/ jaar gt/tr/trt Pull nt:iè'

.trt)t. til olld(kÍt didr bet l;egrip 'TaLt'. )'ia
hrt tclirtpsjottrnat/ reisdt btt uriu'd nddr Err-

ropa en uok ltier ting uett /sct Legrilt gel;rui-

l(L r'/tt tling,ir,/it'r,ttgupail :)ju.

\ï',zt taLoe it. tvr:clti/t i/tter lter psyiaí/g (2

ptr ct/tutr. Zu kenth de i\Íi.lde/eelrtrer natr
u'lilks xtJelaaniet'ett ttt in Cbina ut aen

graag honder/rei.

\Y/i" de nacht l:etfr in de naatscltappij, de

k,rh. rtf dv ade/ Lijror,rheeld, beefr ook tle

rttrtt/tl 0n te ltepa/tn u'at tdL)ot is. V)e een ta-
Lov tlaurtreekf k./n reÈenett 0p Jtrdf, uarièrend

t' rl il ge t'd n,gr il ;.í ) t rtJ' u oo r e r n s t i ge za ke n l 0 t
etn ttand je nur een kind. dat uieze u'rsarden

zegt.

De jarcn zettig ildail lteketd a/t 'raltae-donr-

Lrektndt larea 0p heï gelried uan seksualiteit
( uoorbelnedniddelen ), genotniddelen ( ha:j)
en nrzieh ('rhe Stauu'). De jongn'en die ttet
tal;ues dattrltra[eil nlesreil daanoot slag /ete-

rcil net lpL'leders tn aatoriteiten. Toch ltleek

na een aantal jarot strijd dat clc talsoeloze

tttaatschappij onbseikbaar was: tables ueran-

deren u'e/, uaar t,tdtuijnen drten ze nooit.
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De kerk was in middeleeuws Europa, ner als nu in

Iran, de instantie die bepaalde wat *'el en nier be-

spreekbaar rn'as. Aan de kerkelijke leer kon niet ge-

tornd worden, dat ondervond menig protestant op

de brandstapel. Ook de'rvetenschap stond eeuwen-

lang onder zware morele druk van de kerk. Vol-

gens de kerk draaide de zon om de aarde. Galileï

beweerde echter het omgekeerde en werd in 163i

door de kerk ged'rvongen deze 'dwaling' af te zt'e-

Na Galileï verloor de kerk langzamerhand het al-

leenrechr om de wereld en de natuur te verklaren.

Geloof werd vervangen door wetenschap. Maar ook

die wetenschap bleek gevoelig voor taboes Rond

1900 waren er wetenschapPers die zonder proble-

men het volgende konderr beweren: "(dat) komt

overeen met lvat de anatomie ons leert over de ge-

ringen ontwikkeling van de hersenen bii de in-

heemse Australiërs en Áfrikanen." Dit soorr

r-rispraken ziin sinds de TVeede Wereldoorlog ta-

boe, en wie dat raboe doorbreekt heefi moeiliikhe-

den. Dat ondervonden de Amerikanen Jensen en

Eysenck, toen ze beweerden dat er een aangeboren

intelligcntieverschil zou bestaan tussen biank en

zwart. Daarop werden ze uitgemaakt voor 'IQ-làs-

cisten', ze werden gemolesreerd en hun colleges

verstoord.

Veel, vet en voedzaam

Niet alleen de kerk, ook de adel slaagde erin gren-

zen te stelien, die bij overschrijding taboes opiever-

den. Aan eten en tafelmanieren kun ie dit goed

zien. Vorsten en adel hielden in de middeleer.rwen

afen toe enorrne banketten voor het voik. Dit on-

der het motto 'veel, vet en voedzaam'. Van verfii-

ning rvas weinig sprake, noch van de spiizen, noch

van de tafelmanieren. NÍet deze omvangrijke

schransparrilen rvilde de adel ziin belangriike maat-

schappelijke positie aantonen: in een tiid dat de

meeste mensen honger leden rvas voedsel macht en

daarom een geschikt middel om mee te pronken'

Maar in de achttiende en negentiende eeuw werd

her aantal hongersnoden in Europa kleiner. Bour-

gondische maaltijden werden nu minder geschikt

om te imponeren. Vooral in Frankri jk vonden ko-

ning en adel een nieurve weÉ{: men zocht her in ver-

fi1ning. Het eten werd verfiinder, gevarreerdeq en

berer klaar gemaakt en ook de taíelmanieren s'er-

den aangescherpt. Rijke kooplieden probeerden te

rvennen aan deze nieuwe adeli jke normen, en arp-

ren ze nir. Daarna volgde de middenklasse, zodar

iangzamerlrand de gehele maatsclrrppii doordron-

gen rverd virn de nieurve eetcultuur. Boeren en u'in-

den laren, met de vin-{ers eten, uit één beker

drinken rverden nu or-rbeschaafï bevonden. Nieu-

rve taboes rverden ;levesrigd, met als driivende

kr;rcht; de rvens van dc adel zich ce onderscheiclen

van het gepeupel.

Vieze moppen
Terug nairr nu. Thboes r,vorden ons al in de kinder-

tijd bijgebracht. Ve leren dirt poepen op de rv.c.

een beloning oplevert, terrvijl poepen in ie broek,

op het tapiit of náást de pot for-rte boel is. Sclrend

ie zo'n raboe, dan is straf ie deel. Toch zijn er ook

manieren om een tirboe re overrreden zonder straf

op te lopen: via vieze moppen bijvoorbeeld. Kinde-

ren nraken veel gebruik van deze mogelijkheid, het

is een uitlaatklep voor hun onzekerheid en

nieuwsgierigheid. Maar niet alleen kinderen, ook

vohvassenen hebben dat ventiel vaak nodig on-r al

ï:rru..Ood." 
onderwerpen' aan bod te iaten ko-

Een cabaretier verdient zells ziin brood met het

schenden van codes. Als je een zaal aan het lachen

moet kriigen is veel geoorloofd. In een t.r'.-show

van Ándré van Dr.rin komt een postbode voor, die

een komkommer uit zi jn tas haalt en ontzet roePt:

' ja, maar die stop ik niet in een gleuf'. In de zaal

volgt een bevrijdende Iach, terwijl anderen nu mis-

schien denken: 'wat flauw, of wat vrouwonvrien-

delijk'. Srraffeloos een raboe schenden kun je

bliikbaar alleen in het juisre gezelschap doen.

Tekeaing un

G uslave Doré
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Lekker schelden
'Schelden docr geen zeer' heer her, maar er zirten
*,el degelijk onfrisse bedoelingen achter clie bezig_
heid. i\fet u'oorclen die verachting en rviilging r-rit-
drukken probeerr de aanvaller zijn slachtolfcr rn de
taboesFeer re plaatsen. Er zijn allerlei varraries in
scl-reiden. Dierennamen komen voor in: ,srom 

rund.
en'r'ieze hond'. Ifenselijke afscheidingsproclukren
hoor je in: snorneus, sli.imbal, pissig zijn op
icmand_ Ziekres zijn populair: pokkevenr, klere-
lijer (van cholera). En je slachtolfer verkleinen ror
z-ijnlharr geslachtsdeel doe je met: kloorzak, eikel,
kurrekop.

Her t:rboe op discrin-rinarie vindr ook in schelclen
(straflèloos) zijn uir*,eg. Op cleze manier s,eer cle
schelder zijn angsr voor her vreemcle re onrlaclen en
zijn sr-rperionreir re bevestigen. Er zi jn rvoorclspe_
linsen als klcrejorxl', 'schrobturk, en .tr,rrketrek_

krr' en rvoorden dre naarr een clpvallencl kenmerk
verrr,.i jzen: kroeskop, spiceroog, macaronivrerer.
Schelders cloen daarbij hun uitersrc besr om de
buitcnlander klem te zerren. ls cle inrmigrant
ri'erkeloos, dan is hil een GÁK_lul, en *,erkr hij
rr'èl dan is hij ecn 't.erkjarrcr'.

Schelden op irnnrigranren lijkr r.eel o1> her r.roegere
sclreldcn russen in*,oners uir de lerschillencle sre_
clen. ltotrerdanrmers ireerren clan .L:rasvreters 

en
Àmsrerdammcrs sroepeschr jcers. Tilburgers \l,er_
dc-n'kruikezeil<ers genoemcl.

Ilcnscn schelclen op ienrirnd clie .ancier.s 
is. en al_

tijd z;il er ientirnd zijn tlie 'auders is: is l-rcr nicr de
bLrrrrnlander, clan is lrt rr,el de nrairkepoor. cle

drur-rkelap of dr dorpsrek. Zo u,irs er jn Ucrcehr een
sradsrlpe cl;rr her 'kursjeskinnrrje 

u,ercl genuemcl,
nirirr ecn gLruf'ju irr zijrr krrr.

Seks, drugs, rock and roll 4\
.\Íet schelden en vieze moppen kun je r,rboes r,ir-
ten, korrsrondr.q r.rirdagen, maar hun krachr blijfr
rechr overeind. Een srap r.erder is rv;rt in de jaren
zesriéi sebellrde: her regelreclrr omt.er kegclen van
heilige huisjes. Kleding, seksuirlitrir, muziek, cle
()mgané{ russen m:1n en vrotlw, her veranderde alle-
nraal. In enkele jaren rverden een lreel àanra1 ràb()es
airngepakt.

Er x'erd naar hirrrelust geëxperintenreercl mer seks
rn relatres. Veel jongeren hadden geen zin nteer in
een 'nesfie bourl,en . Als ze her or-rderlijk hr-ris ver-
lieren n,irs dar nier om te rrollwen, maar ont s?rmen
te éaairn wonen, of met vrienden en vÍiendiltnelt eerl
commLrne re srichren. Voorbehoedmiddelen maak_
ten seksLlele experimenren mogelijk, zoncler een
tlotd irirn kinderrn oi-zickren re reroorz,rkrn. Dt:
Nederlandse Verenigi nr: vocir SeksueleoHen,ornting

Op allerld ,{hteldiDgeD ,,ax ltel lithaanr ntst e.ett

nrhoc: tent ijl jt rftreger,geuq4D in be! opaulutr je
hehefte kou rh,<.u. tijn rkze /ichrtu1fhtctiei

te14t,rtu oordig uadr de frit,é_sJèer t.trhtttnett

PftDt rdlt (.onte/is t.,rtt Dulen u,t,tr,.1. uru clt,r

I t tt ne, Boe rcnlzrti loft

btxrd vrijelijk conciooms en de pil re koop ,r,rn.
Veel otrders spraken schande van <leze experimen_
ten. ma:rr ze konden er rveinig regen doen. De rvel-
\'airrrsrailr met zijn uirkeringen en srudieb,eurzen
hadclen de jeugd onafhankelijk gcmaakr. waarcloor
ze konden doen en laten rvat ze rvilclen.

Nicr allecn r.rp scksueel .cebied x,erd van alles
uitr.:rirrobeerd, ook rvercl er Élesnoepr van exorische
senotmrddelen, zoals hasj, olrip1-p tn pelore. Sonr-
misen diran':rn (hasj) u,aren r.rij onschadeli jk en
nier desasrrer:zer clan cle alcohol en de sigarerren
die pa en n'ra gebrurkren. r\Íaar onbekencl maakr on_
bernind; de genieringen cl.ie brriren her bur-qerli jk
p:ltroon vielen rvaren taboe, zrvaar raboe.

David Boq.ie
Ook de muziek ma;rkre een rirdicale r.ernieus,ing
door. De popmuziek rvas in opkomsr, en her noe_
men vàn durt $'oord alieen al was goed voor hoofd_
pijn bij elke nier-jongere. Nier alleen cle herrie
zelf, maar ook cle manier van vertolken riep
rveersrirnden op. Zanger Elvis presley bi jvcnrbreld
brrrchr zijn publiek mer explicier seksuele heupb,e_
*.egingen in hevrge beroering. Tben rren jaar na
hem langharige rypes keiharcle, monorone muziek
gingen producercn, sprak men dáár weer schande
r':rn en leek Elvis incens de iclctrle schoonzoon.
Tot de iaatsre raboe-doorbrekers in de popmuziek
behoorden Dar.id Borvie en Àlice Cooper, in de
r.roege laren zevenrig. Alice Cooper betraci nir:rkr
hec podium, slechts mer een levencle broa consrric-
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tor om zich heen gesiagen. Op dat podium bevon-

den zich guiilotines, met levende kippen als slacht-

offer, en vonkensproeiende elektrische stoelen De-

ze entourage riep waardering èn afkeer op en een

tifdlang was Aiice Cooper een omstreden naam'

Ook David Bowie doorbrak een taboe: hij maakte

op het podium geen geheim van ziin biseksualiteit'

Naar het hem schikte verscheen hii als verlei-

delijke filmdiva, of als glitterbov.

Nu liikt de opschudding die de popmuzikanten

veroorzaakten onbegriipeliik. Die Borvie en de

Srones maakten toch mooie muzieki' De Beatles

zrjn zelfs heilig verklaard en kregen het predikaat

'klassieke muziek'. Êrkenning van de 'ruigere' rock-

muziek bleef veelal beperkt toc de generaties die er-

mee opgroeiden, maar toch vond ook deze muziek

zijn weg in reeksen'rock-klassieken''

Het naakte lichaam

Een ander heilig huisie dar in de iaren zesrig suc-

cesvol omver gegooid werd, was het taboe op naakt-

heid. In de jaren viiftig zag je op zonnige

zomerdagen hele families volkomen gekteed op het

Nederlandse strand picknicken' '0íerd er gezwom-

men, dan vras het in stiive, ongemakkelijke badkle-

dij. Tien iaar latet schakelden velen over op de

bikini; minieme stukies textiel, die nog maar rvei-

nig van de iichaamsvormen verhuiden' Anderen

gingen nog verder en staPten poedelnaakt in de gol-

ven. De naaktrecreatie bieef groeien, iets wat overi-

gens niet zonder slag oístoot verliep Tot 1972 kon

men er twee jaar gevangenisstraf voor kriigen;

naaktlopen was een 'schending van de openbare eer-

baarheid'.

Ongehinderd door kleding kon men zonnebaden,

maar dat betekende niet dat het raboe op seks in

het openbaar werd opgeheven. Op een naaktstrand

bleef het ongepast de ander al te vrijpostig te be-

kijken ofdicht naast onbekenden te gaan zitten'

Seks bleeí taboe, ondanks al die blote liiven in de

buurt.

De reactie

Natuurliik konden de taboe-doorbrekers oP verzet

rekenen van ouders en auroriteiten. Toen het kri-

risch cabaret Ïngel Tan-gel in Heemstede ver-

scheen, verbood burgemeester ridder van Rappard

hun optreden. lVrm Kan reageerde gevat: "FIer is

een oeroude tradirie dat de hofnarren spotten met

de vorsten. Jammer dat nu een ridder deze traditie

*'il verbreken." Een ander beroemd voorbeeld is

Annie lv{.G. Schmidt, die haar teksten voor 'de fa-

milie Doorsnee' op last van de omroep regelmatig

moest aanpassen, omdat een woord als 'pokkekat'

te ver ging.

Ook het VARA-programma'Zo is hec toevallig

ook nog 's een keer' (196i-1966) kon op verzet re-

kenen. In deze satiriscl-re programma's werden ge-

zagsdragers hard aangepakt. Her bracht Nederiand

op ziin achterste benen. De makers ontvingen een

srroom kijkersbrieven, waarvan minstens tweeder-

de beledigend of op ziin minst af'keurend was. De

r.erantwoordeliike minisrer zegde maatregelen toe

om deze 'schending van de openbare orde en de

goede zeden' aan te pakken en het programma te

doen stoppen, maar tot daadwerkeliik ingriipen

kwam het nooit.

I n de jaren zest ig
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Hoepla
ln lL)67 ging de VPRO nog een srap verder en

voor velen re ver. Driemaal werd HOEPLA uitge-
zonden. De eersre uitzending bevatte een halfonr-
b.lore jonge vrouw, die in de tweede uitzending

.qeheel bloot oprrad. Veel kranten, de Tweede Ka-

mer en her buirenland spraken er schande van. De

derde uitzending rvas de druppel: er werden dron-

,ten soldrren Liir Herer ÀÍnj€sfoirs lég'ergciiirei-
vrewd. 'Een smet op het leger' riep men. 'Het

leger in diskrediet' kopren de kranten. De NÍinis-
ter van Defensie srelde een onderzoek in en daar-

mee werd de druk voor de VPRO-leiding te groor.

Ze stopte het prol;ramma en kon de geleden scha-

de opmaken: een verlies van )000 leden. Pas in

i972 durÍde de omroep de lijn weer op re pakken,

dit maal mer de Barend Server Shorv, gevolgd door

Sjef van Oekel en Valdolala.

Ook schrijvers doorbraken in de jaren zesrig ta-

boes. lÈ -/art Crtaer bevatte realisrische pas.sages

over de lichamelijke liefde in een raurv taalge-

bruik. Gerard Van her Reve schreef vrijeli jk over

God. Zó r,n j, dat hij een proces wegens godslaste-

ring aan zrjn broek kreeg, De rechrer zag Sieen re-

den voor een veroordeling: het proces werd in

hoger beroep door Van het Reve gewonnen.

Taboes horen erbij
Zijn er sinds de jaren zesrig dan geen raboes meer7

Zeker rvel, elke samenleving is uiteindelijk geba-

seerd op bepaalcle normen en rvaarden die door ge-

schreven wetten en raboe-verkiaringen benaakt

rvorden. Stelen is bij de n'et verboden en ook ta-

boe, incest en kindermishandeling eveneens.

Taboes zijn dus niet (altiid) zinloos: soms bescher-

men ze grenzen die nier overschreden kunnen wor-

den zonder de menselijke waardigheid en vlijheid
aan re tasten. Denk maar aan het uitbraken"ian
racistische taai, crimineel gedrag of mil.irarisme.

Taboes zijn de verbodsborden van de rnaatschappii.
'Ga terug' staat erop, of 'verboden gebied'. Vooral

daar n'aar de situarie onduidelijk is, waar grenzen

vaag zijn, verschijnen ze. Handig, deze tekens: ze

geven aan hoe je je gedragen moet, her geelt hou-

vast. Ouders, kerk en staat zorgen voor plaatsing

en onderhoud van de borden. Afen toe, zoals in de

jaren zestig, gaat de bezem erdoor: verouderde te-

kens worden door iongeren met veel bombarie uit
de grond gerukt. Dat leverr een spannende tijd r.ol

conflicten op. Maar als de rook van die conf-licten

s'eer is opgetrokken, dan zien we alweer nieun'e

verbodsborden op de plaats van de oude sraan. Zo

blijkt: taboes komen en gaan, maar verds'ijnen

doen ze nooir.

*
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