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vloekkunde
Vloekkunde is die multi- en interdissiplinêre studie van:
(a) vloekgedrag; en 
(b) die versameling vloekwoorde en -uitdrukkings in ’n taal
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malediktologie
Malediktum | Maledikta

Malediktikon

Malediksie



vloekkunde
Vloekwoord(e)/-uitdrukking(s)

Vloekkonstruktikon

Vloekgedrag



vloek



vloek 
Vloek is die (semi-)intensionele gebruik van ‘n 
malediktum in gesproke, geskrewe of gebaretaal, wat in 
bepaalde kontekste bepaalde gebruikers aanstoot kan gee
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# Afrikaans Nederlands #Afr

1 fok shit 36

2 fokken kut {4}

3 kak fuck 22, [1]

4 poes hoer 23

5 bliksem godver {24}

6 doos verdomme {24}

7 moer bullshit –

8 jissus klootzak –

9 fokkit homo –

10 jirre godverdomme {24}

Verwerk uit Van der Merwe (om te verskyn); 
Van Sterkenburg (2008, 2019)
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[jij.VOC X] ⟨Cnl⟩
[jou.POSS X] ⟨Caf⟩
[you.VOC X] ⟨Cen⟩



1953 (?)

[espèce de X] ⇔ [sort of X] ⟨Cpejorative⟩



1954

1986

1990

2019



NL Voorbeeld n=200 AF Voorbeeld n=97

(een) stuk ADJ·CMPR een stukje beter 93 (’n) stuk ADJ·CMPR sommer stukke beter 2

(een)/(ADJ) stuk N mooi stukje huisvlijt 43 (’n)/(ADJ) stuk N puik stuk werk 38

een stuk V een stukje kopen 20 (’n/die) stuk v die stuk lees 3

ANDER met stukjes noot 11

stuk voor stuk ADJ stuk voor stuk betaalbaar 10 stuk vir stuk V stuk vir stuk vermoor 5

NUM stuks (V) 60 stuks verkocht 9

(een) stuk ADV een stukje vooruit 5

ADJ stuk PR Mooi stukje Izzy 5

(jij) (ADJ) stuk N jij onvolwassen stuk verdriet 4 jou (ADJ) stuk N jou gemene stuk 
gemors

11

(’n)/(ADJ) stuk N [NEG] vieslike stuk man 18

Stuk gemors! Stuk rubbish! 20

Kollokaat n=49

gemors 35

ekskreet 7

vuilgoed 2

ANDER 5

[lemma="stuk"] [] [word="!"]



1954

1986

1990

2019



[stelletje X-en] ⟨Cnl⟩
[klomp X-e]  ⟨Caf⟩



letterkunde

neurofisiologie

sielkunde

rekenaarlinguistiek



Met dank aan Jana Luther



Met dank aan Susan Conradie



Met dank aan Martin Puttkammer



Aspoester-probleemScunthorpe problem



Met dank aan Gerda Odendaal



abc news (2008) en Language Log (2008)

https://abcnews.go.com/Technology/Vote2008/story?id=4227456&page=1
http://itre.cis.upenn.edu/%7Emyl/languagelog/archives/005361.html
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Nederlands



– Sophie de Kroon, NRC.nl (19 Augustus 2022)

Graag een nieuw woordenboek van seks 
en erotiek. En dit keer, zomaar een 

suggestie, samengesteld door vrouwen.

https://www.nrc.nl/nieuws/2022/08/19/de-man-blijft-man-a4139374


e-malediktikon



LOD-platform: BabelNet (?)

https://babelnet.org/search?word=zigeuner&lang=NL&transLang=EN&transLang=AF&transLang=DE


1.INT-data ~7 400 lemmas
2.Vloekepedia-data 3 858 lemmas
3.Vloekmeter-data 68 woorde
4.fok-data 541 fokke + korpusdata
5.Hertzogprys-vloeklys 14 tekste (1915 – 2017)
6.Kuifie-databasis 6 boeke, ~1800 uitings

gerhard.vanhuyssteen@nwu.ac.za

https://vloek.co.za/vloekmeter
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