
T I J D S C H R I F T  O V E R  T R A D I T I E S  E N  T R E N D ST I J D S C H R I F T  O V E R  T R A D I T I E S  E N  T R E N D S

Jaargang 7 ,  nummer 2

Zomer 2001,  

prijs  ƒ8 ,95 Bfrs  180

OOOp moeders stoel

De oudste dochter als steun

en toeverlaat in het gezin

De bijnamen

van ons geld

RRRooie rug 

en grijpstuiver

Russische

volkskunst

TTTraditie en eigen creativiteit



1

Inhoud

De oudste dochter 

als tweede moeder

2  A l l e d a a g s e  D i n g e n

MKZ crisis veroorzaakt golf

van volkskunst

4  R o o i e  r u g  e n  g r i j p s t u i v e r

Bijnamen van het geld

8  F o t o M o n u m e n t  2 0 0 0

Ramenlappen is mannenwerk

1 0  K r i m p k l o o t  e n

p i e n e k e u t e l  z i j n

g i e r i g a a r d s

Hoe wij schelden in taal en

dialect

1 5  H e r i n n e r i n g e n

De kleine nering van omke

Tjerk en tante Coba

1 6  E e n  p o t t e n k i j k e r  

o f  k l i k s p a a n

2 0  O p  m o e d e r s  s t o e l

De oudste dochter als steun 

en toeverlaat in het gezin

2 6  S t e u r e n ,  b l a u w v i n g e r s ,

k w e k w e s c h u d d e r s  e n

t u k k e r s

Schimpnamen in Overijssel

2 8  N o s t a l g i e

De barbier was er geknipt voor

3 0  K o k e n  m e t  t r a d i t i e

De scheuten van

chichoreiwortels

3 6  T r a d i t i e  e n  e i g e n

c r e a t i v i t e i t

Russische volkskunst

De Russische volkskunst heeft

een collectief karakter.

Ambachtslieden hebben in de loop

der eeuwen hun werkprocédés in ere

gehouden en van generatie op generatie

doorgegeven. Uitgaande van de tradities voegde elke generatie

een individueel element toe, waardoor het volkskunsthandwerk

onderlinge gelijkenis vertoont, maar

ook een uniek karakter heeft.

Oudste dochters werden vroeger

ingezet bij het huishouden en het

grootbrengen van de jongere

kinderen. Zonder oudste dochter konden

vele moeders het werk in de vaak kinderrijke

gezinnen niet aan. Als moeder ziek werd of

dood ging, moest de oudste dochter haar

plaats innemen. Vaak ten koste van

haar eigen leven.

Russische

volkskunst
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Schelden doet niet zeer

Wij schelden op onszelf als wij stoom willen

afblazen, of op een ander als we kwaad zijn en

een ander willen aanvallen. Scheldwoorden

zijn gauw gevonden, de creativiteit van de

taalgebruiker is wat dat betreft heel groot.

Bijna alle woorden lijken geschikt om

iemand te beledigen. Scheldwoorden staan

in relatie met de werkelijkheid. Wij

projecteren een eigenaardigheid van iets of

iemand op de persoon die wij willen treffen.

De vergelijkingen zijn in onze directe

nabijheid te vinden: personen, dieren,

dingen.

De gulden verdwijnt.

Eind dit jaar gaat het

doek dicht voor onze

huidige munten en

bankbiljetten. De geschiedenis van het geld is ook de

geschiedenis van de bijnamen van het geld. Wie weet

nog hoe grijpstuiver, stilletje, rooie rug , geeltje en

meier aan hun namen zijn gekomen. 

Het gezinsleven verandert

Bij het redigeren van het artikel over de oudste 
dochter als steun en toeverlaat in het gezin
moest ik denken aan een schoolgenootje op de
lagere school. Het meisje kwam uit een heel
groot katholiek gezin – ze hadden meer dan zes-
tien kinderen – en moest regelmatig de school
verzuimen omdat haar moeder ziekelijk was. Als
moeder uitviel, hielp de dochter haar vader in de
winkel, deed het huishouden en zorgde voor de
kinderen. Terwijl wij aan het spelen waren, was
zij aan het mattenkloppen, aardappelschillen en
kindergezichtjes wassen. Echt kind zijn, was voor
haar niet weggelegd. Dat men het normaal vond
om kinderen in noodsituaties grote verantwoor-
delijkheid te geven, is nog niet zo lang verleden
tijd. 

In de afgelopen eeuw is in het gezin veel ver-
anderd. Ruim honderd jaar geleden werden de
kinderen ‘grootgebracht’. De oudsten door
moeder, de jongsten door de oudste dochter.
Vaders rol hierbij was niet zo groot. Dit ‘groot-
brengen’ werd langzamerhand ‘opvoeden’. De
kinderen moesten het beter krijgen dan de
ouders. Als het kon lieten ouders hun kinderen
doorleren, zodat ze zich later gemakkelijker kon-
den redden. Een stapje verder in het opvoeden
was, dat vader en moeder vonden dat hun
kinderen gelukkige mensen moesten worden. 
Ze gingen daarom veel meer tijd steken in hun
kroost: thuis en op school. 

In het laatste kwart van de vorige eeuw ont-
wikkelde het gezin zich van een ‘bevelhuis-
houding’ tot een ‘overleghuishouding’. Waren
vroeger vader – en als hij er niet was – moeder
de baas nu veranderden de gezagsverhoudingen.
Vader en moeder werden ‘bijna-gelijken’ met
hun kinderen. Hun opvoeding werd ‘aansturen’
en kinderen en ouders leerden onderhandelen.

Valt nu moeder weg in een gezin, dan zijn er
allerlei instanties die komen helpen. Maar omdat
veel vrouwen tegenwoordig buitenshuis werken,
zijn man en kinderen zelfstandiger geworden. De
situatie dat de oudste dochter tot vervangmoeder
wordt gebombardeerd, zal niet vaak meer
voorkomen. Gebeurt er iets in het gezin, dan
zoekt het hele ‘gezinsteam’ – vader, moeder,
dochters en zoons – samen naar een oplossing.
Niet de oudste dochter alleen, maar alle
gezinsleden zullen nu moeten inspringen.

Ineke Strouken

hoofdredacteur

Voorwoord

Een hele vriendelijke variant van schelden of schimpen is het

gebruik om inwoners van een plaats een bijnaam te geven.

Achter het ontstaan van deze bijnamen zit vaak een heel verhaal.

Het is niet voor niets dat mensen uit Kampen ‘steuren’ worden

genoemd en bekend staan om hun ‘uien’.
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Schimpnamen in Overijssel

De bijnamen

van ons geld
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Nadat er in Engeland een hausse

van MKZ (mond- en klauwzeer)

was en Europa in angst leefde dat

het virus naar het vasteland zou

overslaan, werd in Nederland op

21 maart 2001 het eerste geval

gesignaleerd: in Olst en meteen

daarna in Oene. Daarna volgden

Kootwijkerbroek en Ajum/Ee.

Wijhe was als laatste aan de

beurt. Op 23 juni werd bekend

gemaakt dat Nederland het MKZ

virus ‘meester’ was. Inmiddels

waren in de driehoek Zwolle,

Deventer en Apeldoorn alle – ook

gezonde – koeien, schapen en

varkens geruimd. Nederland

leefde massaal met de boeren

mee en uitte dat in een golf van

kunstzinnige uitingen: gedichten,

tekeningen, ingezonden brieven

(e-mails), wegprotesten

enzovoort.

MM

Ineke Strouken

MKZ crisis veroorzaakt 

Een greep uit de Zwolse Courant, het

Nieuwsblad van Noord-Oost Friesland,

het Fries Dagblad en de Nieuwe

Dokkumer Courant.

Inwoners van het getroffen

Nijbroek dragen symbolisch

een koe ten grave. 

Kootwijkerbroek in diepe

rouw. Hier werden bij

2000 boeren ruim 70.000

dieren geruimd.

3

Alledaagse Dingen

golf van volkskunst

‘Kunstkoeien’ als 

openbaar protest.

De vlaggen

halfstok in

Dokkum.

Volwassenen stuurden

brieven, e-mails en

gedichten. 

Kinderen tekenden

hun medeleven.



Rooie rug, stilletje en meier

zijn allemaal bijnamen van

Nederlandse muntstukken

en bankbiljetten. De namen

werden verzonnen door de

gebruikers. Het maakte

duidelijk over welke

geldwaarde men het had of

was juist bedoeld om de

waarde die het

vertegenwoordigde te

versluieren. Bovendien rolt

‘rooie rug’ lekkerder uit de

mond dan een ‘biljet van

duizend gulden’. 

Piet de Boer

Bijnamen van 
het geld
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Het eerste duizendje van de Nederlandsche

Bank. Op de voorzijde een buste van de

Hollandse Maagd. Dezelfde voorkant werd ook

gebruikt voor biljetten van 100, 200 en 300 gul-

den. 

De achterzijde van het biljet onderscheidde zich

van andere biljetten in dezelfde serie. De rode

kleur en de ‘kromme-rug’ tekst bezorgde het de

bijnaam ‘rooie rug’.

Collectie audiovisuele materialen: De

Nederlandse Bank N.V.

RRRooie rug 
en grijpstuiver

De geschiedenis van het geld is ook de

geschiedenis van de bijnamen van het

geld. Zolang het geld in gebruik is, zijn

ook de bijnamen bekend. Verdwijnen

de muntstukken of biljetten uit de rou-

latie dan verdwijnen vaak ook de bijna-

men. Maar niet altijd. 

S t u i v e r

Tot aan het begin van de negentiende

eeuw was de stuiver de basismunt van

ons geldstelsel. De stuiver was niet de

kleinste munt, maar wel de gebruikelij-

ke rekeneenheid. In oude archiefstuk-

ken staan niet centen, maar stuivers

achter de komma. Waar de naam stui-

ver vandaan komt is onduidelijk.  

Stuivers vinden we voor het eerst

genoemd in een archiefstuk uit 1449

over valsmunterij in Utrecht: ‘geconter-

feyte valsche Postulaet guld. Stoters

ger’ in de volksmond. Hij was tot de vijf-

tiende eeuw in verschillende gewesten

in omloop. De botdrager had zijn naam

te danken aan de afbeelding van de

leeuw met opvallende pothelm. Die

leek op een omgekeerde mand voor het

dragen van vis. ‘Botje bij botje’ leggen

was dus een half stuivertje bij een half

stuivertje leggen om iets te kunnen

kopen. 

Wie hard werkte of een beetje geluk

had, kon een aardige grijpstuiver ver-

dienen. ‘Grijp’ heeft hier niets te maken

met graaien of grijpen. Grijpstuivers

werden eerlijk verdiend. Op een stuiver

stond in de middeleeuwen vaak de

afbeelding van een griffioen. In de

volksmond: ‘vogel grijp’. De griffioen

was half vogel, half leeuw. Een aardige

grijstuiver is dan ook een bescheiden,

maar aangename bijverdienste. 

K w a r t j e

Het muntje met de waarde van een

kwart gulden leeft vooral voort in de

bijnaam ‘heitje’. De naam is afgeleid

van het hebreeuwse woord voor vijf: h’e.

Een heitje is vijf stuivers. Heitje is nu

een bijna verdwenen bijnaam die zijn

overleving te danken heeft aan de scou-

ting die jarenlang langs de deuren ging

met ‘een heitje voor een karweitje’. Ook

hier heeft de inflatie toegeslagen. Nu

vragen welpen en verkenners een

‘knaak voor een taak’.

Het hebreeuws heeft ook andere bijna-

men voor geld opgeleverd. Zo is ‘joet’

voor tien gulden afgeleid van de

hebreeuwse letter Jod de tiende letter in

het alfabet. Oorspronkelijk was het tien-

tje een munt van goud. Pas in 1904

komt het biljet van tien gulden in rou-

latie. Gouden tientjes worden definitief

afgeschaft door de muntwet van 1948. 

M e i e r

Meier, de bijnaam van het honderdje is

een verbastering van het joodse mei’oh,

dat honderd betekent. Ook poen is een

verbastering van een hebreeuws woord

metech ponem: het gezicht van de koning.

Op veel munten staat namelijk het

hoofd van de vorst afgebeeld. Dat geld-

namen relatief vaak een hebreeuwse

achtergrond hebben, heeft te maken

met het relatief grote aantal joden in de

geldhandel. Het gevolg van uitsluiting

uit andere beroepen. Bovendien ver-

dienden veel joodse mensen hun boter-

ham met straathandel. Hierdoor wer-

den de bijnamen ook snel gemeengoed

onder niet-joden.

G e e l t j e

Ook de dieventaal heeft kleurrijke geld-

namen opgeleverd. Een ‘geeltje’ was

onder leden van het dievengilde een

munt van goud. De waarde varieerde.

Later zou geeltje voorbehouden blijven

aan een biljet van 25 gulden. Het was

niet langer goud dat er blonk, maar de

kleur van het biljet. Geel was van 1861

tot 1909 de kleur van het biljet van 25

gulden. 

R o o i e  r u g

Ook de ‘rooie rug’ heeft een dergelijke

achtergrond. De naam voor het biljet

van 1000 gulden is ontstaan na 1860

toen het eerste biljet van 1000 gulden

gedrukt werd. De naam rode rug had

het biljet te danken aan de rode achter-

kant. Die zijde was voorzien van krul-

achtige lijnversieringen uitgevoerd in

rode inkt. Bovendien was op deze zijde

de tekst van artikel 232 uit het wetboek

van strafrecht aangebracht in een gebo-

gen lijn. Het kromme langgerekte tekst-

blok riep waarschijnlijk de associatie

met een kromme rug op. De bijnaam

van dit biljet treffen we voor het eerst

witte stuvers ghecoft ende den gheme-

nen volc voor goet wtghegheven’.

In de negentiende eeuw probeerde men

de stuiver een nieuwe naam te geven. In

het Staatsblad van 28 september 1816

heet de stuiver ‘stuk van een twintigste

gulden, of van vijf cents’.  De naam

sloeg niet aan. Mensen bleven spreken

van stuiver, dat was gewoon gemakke-

lijker. Bijna een eeuw later, in 1906,  bij

de nieuwe munthervorming ging de

wetgever om. Het vijf cents stuk werd

weer stuiver genoemd in de wet, al

bleef er op de munt gewoon vijf cent

staan.

D u b b e l t j e

Het is niet moeilijk vervolgens de bij-

naam van het muntje van tien cent te

verklaren. De naam ‘dubbeltje’ betekent

niets anders dan ‘dubbele stuiver’. Het

dubbeltje is ook synoniem voor iets van

weinig waarde en heeft ook die beteke-

nis in spreekwoorden en gezegden. ‘Wie

voor een dubbeltje geboren is, wordt

nooit een kwartje’, ‘het is geen dubbel-

tje waard’ en ‘hij wil voor een dubbeltje

op de eerste rang zitten’ spreken voor

zich. Toch was in de zeventiende eeuw

het zilveren muntje nog een muntstuk

waar men God mee kon behagen. De

dichter Constantijn Huygens (1596-

1687) wierp een dubbeltje in de kerken-

zak en schreef over zijn offergave:

‘laagh lach mijn dobbeltjen in ‘t sack-

jen van de Kerck, Soo had ick Godt

behaegt’.

A r m o e  e n  a a n b i e d i n g

Ook andere munten van weinig waar-

den hebben hun plek gekregen in uit-

drukkingen en gezegden over armoede

en geldgebrek. Zij ‘heeft geen rooie

cent’ is daar een voorbeeld van. Zij

moet ‘botje bij botje leggen’ is wat

ouder, maar betekent ook dat men het

niet breed heeft. Een botje was een

halve stuiver waard. De uitdrukking

heeft dus niets te maken met beende-

ren of de platvis ‘bot’. De munt waar

het om ging, heette eigenlijk  ‘botdra-

Model Grietje Seel sierde van 1921-1938 het

biljet van 100 gulden. Gekozen was voor een

echt model om vervalsingen tegen te gaan.

Echte portretten met levensechte gelaatsuit-

drukking waren moeilijk te kopiëren.

Collectie: De Nederlandse Bank N.V.
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aan in het Handelsblad van 21 april

1916, waar gesproken wordt van een

‘pakje rode ruggetjes’. 

Op 9 juni 1920 rolde de laatste rode rug

van de persen. Het biljet bleef nog wel

enige tijd in omloop, maar werd lang-

zamerhand vervangen door een nieuw

grijs biljet. 

G r i e t j e  S e e l

Het nieuwe duizendje werd opgesierd

met een ondergaande zon boven een

zeegezicht met links in de hoek een zit-

tende vrouwenfiguur. Al gauw zag men

in deze vrouw De Hollandse Maagd,

maar in feite ging het hier om Grietje

Seel (1879-1963) uit Haarlem. Zij was

model van de Rijksacademie voor

Beeldende kunst en door ontwerper N.

van der Waay gekozen als het gezicht

voor het nieuwe biljet van 1000 gulden.

Er was gekozen voor een echte vrouw,

omdat echte gezichten en vooral

gelaatsuitdrukkingen moeilijk te verval-

sen zijn. Zelfs de beste graveur zou niet

in staat zijn de uitdrukking van Grietje

te kopiëren. Het biljet van 1000 gulden

stond al snel bekend onder de bijnaam

Grietje Seel. Later zou de Haarlemse

ook gebruikt worden voor biljetten van

100, 200 en 300 gulden. 

V e r d w e n e n  n a m e n

Bijnamen hebben niet het eeuwige

leven. Zo kwam in 1921 een biljet in

roulatie dat ‘Mercurius op ‘t stilletje’

genoemd werd. Het biljet van 25 gulden

toonde de afbeelding van deze god van

handelaren en dieven gezeten op een

soort kist. De weinig goddelijke uitstra-

ling van het naaktmodel riep de asso-

ciatie op van een man op een stilletje,

een toilet. Eigenlijk wilde ontwerper

Jan Visser met deze afbeelding van

Mercurius met gevleugeld hoedje en

een VOC-schip met Hollands fantasie-

landschap de handel symboliseren.

Door de alledaagse uitdrukking van

Mercurius werd de afgebeelde persoon

geen god, maar een man op de poep-

doos. 

De weinig vleiende benaming hing ook

samen met de vele kritiek die er op de

vormgeving van dit biljet kwam. Het

was een grote misser volgens vooraan-

staande Nederlanders in die tijd. Prof.

Roland Holst schreef in de Nieuwe

Rotterdamse Courant: ‘De stumperige

werkelijkheid overtrof (...) mijn ver-

wachting’. Architect H.P. Berlage vond

dat de Nederlandsche Bank de ‘typo-

grafische kunst belachelijk heeft

gemaakt’. Grootste probleem was ech-

ter dat het biljet makkelijk was na te

maken. Nog geen drie maanden na de

introductie doken de eerste verval-

singen op. In 1930 stopte men met de

Mercurius van 25 gulden. De biljetten

van 20 en 40 gulden met Mercurius

waren toen al drie jaar uit roulatie

Er is nu ook het een en ander bekend over de ontwerpen van de biljetten van de Euro’s. Een zijde

heeft afbeelding van bruggen en andere zijde van vensters en deuren (doorgangen). De door-

gangen staan symbool van de openheid binnen de Europese unie. De bruggen voor de band

tussen de verschillende landen. 

De afbeeldingen zijn fantasie tekeningen refererend aan bestaande poorten, ramen en bruggen.

De stijlen zijn chronologisch. Het biljet van 5 euro is in een Grieks-Romeinse stijl (Een griekse

tempel en een romeins aquaduct). Het biljet van 20 Euro is gotisch en het biljet van 500 Euro is

modern. De brug op dit biljet vertoont sterke overeenkomsten met de Erasmusbrug in Rotterdam.

5 euro grieks/romeins, 10 euro romaans, 20 euro gotiek, 50 euro renaissance, 

100 euro barok/rococo, 200 euro negentiende-eeuws ‘gietijzerarchitectuur’, 

500 euro moderne architectuur  

De Euro’s. Voor de biljetten is gekozen voor een

politiek neutraal onderwerp: bruggen. De Euro’s

moeten een brug vormen tussen de aangesloten

landen. Bijnamen hebben de Euro’s nog niet. 

Uit: de Eurolijn
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genomen vanwege hetzelfde euvel. Met

het verdwijnen van dit biljet verdween

ook de bijnaam. 

P i e k

Een munt die recentelijk verdween is

de cent. De cent is niet oud en is ge-

ïntroduceerd na de overschakeling op

het decimale muntstelsel in 1816. Veel

bijnamen heeft het muntje niet gehad.

De uitdrukking ‘geen rooie cent heb-

ben’ is een direct gevolg van het uiter-

lijk van de oorspronkelijke cent. Die

was namelijk gemaakt van rood koper. 

Niet alleen de cent ook andere munten

leven ongemerkt voort in uitdrukkin-

gen. Vooral de gulden heeft vele, weinig

bekende namen. Zo is de ‘bal’ in ‘ik

snap er geen bal van’ de Bargoense

naam voor de gulden. Bal is een verbas-

tering van het Franse ‘balle’ dat rond

voorwerp of gezicht betekent. Ook ‘hol’

in de uitdrukking ‘ik begrijp er geen

hol van’ slaat op de voorloper van onze

hedendaagse gulden. Vanaf 1693 wer-

den er florijnen geslagen die dertig in

plaats van achtentwintig stuiver waard

waren. Deze dertigstuiversflorijnen kre-

gen het extra stempel ‘Hol’. De afkor-

ting van Holland. 

De bijnaam piek heeft onze gulden te

danken aan de afbeelding van de

Hollandse maagd op de munt. Zij droeg

een lans oftewel een piek. Ook de bij-

naam ‘pop’ voor de gulden is een ver-

wijzing naar de Hollandse maagd op dit

muntstuk. Pop was een gangbare term

voor vrouw. 

K l a p s t u k

Ook in het jargon van theater en amu-

sement is geld in uitdrukkingen blijven

hangen. ‘Zij zitten op het schellinkje’

betekende eigenlijk ‘zitten op een

plaats die 1 schelling (zes stuivers) kost’.

Het waren de goedkoopste plaatsen in

het theater. De schelling werd ook wel

paardenkop genoemd naar de ezelskop

met helmteken op de Luikse variant

van deze munt. Er zit ‘anderhalve man

en een paardenkop’ betekent een bijna

lege zaal bij een voorstelling. Een man

was namelijk een gulden waard. 

Zo’n voorstelling was dan ook geen

‘klapstuk’. Deze uitdrukking met klap-

stuk is afgeleid van de bijnaam van de

rijksdaalder. Grote zilveren exemplaren

werden namelijk gebruikt in de streek-

dracht voor mannen. De zilveren mun-

ten waren de sluitknopen voor de klep

van de broek. Het sieraad waarmee de

man zijn rijkdom toonde en aanzien

verwierf bij dorpsgenoten. Vandaar de

naam klep- of klapstuk.  

E u r o

Maar er komen ook nieuwe namen bij.

Recentelijk hebben de biljetten van

ontwerper Oxenaar veel bijnamen

opgeleverd.  Bijvoorbeeld de ‘Vuur-

toren’ uit 1985 en de ‘Snip’ uit 1997 . 

Voor de Euro zijn nog geen bijnamen in

omloop volgens de Euro infolijn. “Nee,

nog niet van gehoord”, zegt telefoniste

Antoinette lachend. De verwachting is

dat nieuwe bijnamen pas in 2002 zul-

len opduiken. De biljetten zullen zeker

aanleiding geven voor koosnaampjes.

De afbeelding van de bruggen op de bil-

jetten zal menig bijnaam opleveren. 

Als je voor een dubbeltje 

geboren bent

Er zijn mensen die geloven immer aan 

hun lot

Ploeteren en sappelen en sjouwen zich

kapot

Wees steeds optimist en denk bij alles 

wat je doet:

‘t komt altijd zoals het komen moet!

Als je voor een dubbeltje geboren bent,

Bereik je nooit een kwartje,

Of je Grieks Latijn en twintig talen kent,

Gerust het leven tart je.

Je verbeeldt je dat je aan de touwtjes

trekt,

Maar ach, het leven smijt je heen en weer.

Als je voor een dubbeltje geboren bent,

Bereik je nooit een stuiver meer

Als je voor een dubbeltje geboren bent,

Bereik je nooit een stuiver meer!

Tekst: Jacques van Tol

Muziek: Louis Davids en Margie Morris

Voor en achterzijde van het eerste briefje van 25

gulden. Door de gele achterzijde kreeg het vijfen-

twintigje de bijnaam ‘geeltje’. 

Collectie: De Nederlandse Bank N.V.

Mercurius op het ‘stilletje’. Mercurius zit links met zijn

gevleugelde hoedje op. Op het ontwerp kwam veel kritiek.

Berlage vond dat de Nederlandse Bank de typografische

kunst belachelijk had gemaakt. Het ‘stilletje’ van 25 gulden

werd een aantal keren aangepast en heeft van 1921 tot

1930 dienst gedaan.

Collectie: De Nederlandse Bank N.V.



G e e r t  M u l d e r s

M a t h i e u  C u s t e r s

1 Residentie St. Jozefpark

Alfridahof van nummer 29 tot en met num-

mer 56. Het gebouw telt vijf verdiepingen.

2 Sandra van het schoonmaakbedrijf komt

aan. Eerst parkeren in de vakken.

3 Wouter voor één van de laatste keren op weg

met de ladder. Vanaf volgend jaar gaat hij

met de hoogwerker naar boven.

4 Hier zet Wouter de ladder voor drie hoog. De

vierde en vijfde verdieping worden door de

baas zelf gedaan.

5 In de starthouding om naar boven te klim-

men.

6 Wouter sopt twee ramen in op drie hoog.

7 De ramen worden gedroogd met een trekker.

De kozijnen en vensterbank met een spons.

8 De ladder wordt een stukje naar rechts gezet

om verder te gaan met de volgende ramen.

9 Nog even goed naar Wouter kijken, want dit

is de laatste keer dat hij zo hoog op de ladder

staat.

10 De garagedeuren van Alfridahof worden

door Paultje onder handen genomen.

RR
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‘Waar is die fiets nou toch,

verdraaid nog an toe!’ De man

begint nijdiger en nijdiger te

worden. Gauw dit nog even,

snel wilde hij dat nog regelen en

opeens had hij geen tijd meer

te verliezen. En toen bleek

z’n fiets nota bene

onvindbaar. ‘Waar is die

rotfiets?’ vraagt hij zich

luidkeels af, maar de vraag

blijft onbeantwoord. Er is

niemand in de buurt.

Dit verhaal is weliswaar

verzonnen, maar het is een

situatie die vaak voorkomt

en die het mogelijk maakt

bij voorbaat de angel te

halen uit het heikele

onderwerp van deze

bijdrage, scheldwoorden... 

De fietsenzoeker in kwestie lijkt op het

eerste gezicht zijn vervoermiddel uit te

schelden, maar bij nadere beschouwing

is dat uiteraard nonsens: het ding is

onvindbaar en op een onbezield voor-

werp schelden heeft geen zin. Rotfiets

betekent in dit geval niets anders dan

dat de onvindbaarheid van de fiets een

rotsituatie oplevert. Iemand die raast en

scheldt op een ander, kan in wezen

zichzelf als schietschijf hebben.

S c h e l d -  e n  s c h i m p w o o r d e n

Scheldwoorden zijn gauw gevonden en

ze worden er niet anders van of je ze nu

scheld-, smaad- of schimpwoorden

noemt. Met een geleerd woord worden

ze aangeduid als invectieven, maar zelfs

dat verandert niets aan het doel waar-

mee we ze benutten. We schelden met

onszelf als slachtoffer als we stoom wil-

len afblazen, of op een ander als we die

willen aanvallen, vernederen of iets der-

gelijks. Het hangt helemaal van de

omstandigheden af of je zwaarder of

minder zwaar moet tillen aan wat

gezegd wordt. Een hele vriendelijke

variant is bijvoorbeeld het gebruik om

inwoners van plaatsen allemaal dezelf-

de aanduiding te geven, zoals de krui-

kenzeikers van Tilburg of de manen-

blussers van Mechelen. Het lijken in dit

geval eerder pesterijtjes. Voor Neder-

land zijn ze zelfs verzameld in het Groot

Schimpnamenboek van Nederland van 

D. van der Heide. 

De creativiteit van de taalgebruiker is

in de sector invectieven zeer groot.

Alles lijkt bijna geschikt om iemand te

beledigen, er is een dekseltje voor ieder

potje, hoe scheef het ook is. Scheld-

KKKrimpkloot en piene-
keutel zijn gierigaards

10

Veronique De Tier en 
Siemon Reker

Hoe wij schelden in taal en dialect

Een sloddervos 
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woorden staan vanzelfsprekend in rela-

tie met de werkelijkheid en ze worden

vaak gekozen op basis van een vergelij-

kingspunt. We projecteren een eigen-

aardigheid van iets of iemand op de

persoon die we willen treffen. Die ver-

gelijkingspunten zijn in onze directe

nabijheid te vinden: personen, dieren,

dingen. 

G i e r i g a a r d

Neem het volgende. In vragenlijst 58

van het Woordenboek van de Vlaamse dia-

lecten, dat gemaakt wordt aan de Uni-

versiteit Gent, werd in Oost-, West- en

Zeeuws-Vlaanderen gevraagd hoe men

een gierigaard noemt. De oogst is

bepaald uitgebreid, zoals te zien is in

het lijstje. Ook diverse dialectwoorden-

boeken nemen heel wat woorden op om

een gierigaard te benoemen. Als voor-

beeld geven we hier een reeks scheld-

woorden voor Drentse gierigaards,

samengeraapt uit het Woordenboek van

de Drentse Dialecten van G. H. Kocks,

gemaakt aan de Rijksuniversiteit Gro-

ningen. Uit deze twee lijsten kunnen

we al afleiden dat de taalgebruiker niet

echt veel moeite hoeft te doen om ma-

teriaal te vinden in zijn directe om-

geving. Het valt daarbij op dat er heel

wat manieren zijn om scheldwoorden

te maken.

H o e  v o r m e n  w e

s c h e l d w o o r d e n

In de Vlaamse en Drentse lijstjes met

woorden voor gierigaards is duidelijk te

zien dat scheldwoorden op allerlei

manieren gevormd kunnen worden:

niet alleen korte, enkelvoudige zelf-

standige naamwoorden zoals aap,

beest, pin, krent en kreut kunnen wor-

den gebruikt om iemand uit te schel-

den, ook afleidingen van werkwoorden

als nijper en graanzerd of van adjectie-

ven als bendigaard en gierigaard. Zelfs

woordgroepen zoals gierige prei of gie-

rige klinke komen frequent voor. De

woorden waar scheldwoorden van afge-

leid zijn of mee gecombineerd worden,

hebben natuurlijk een negatieve of

minstens een lachwekkende betekenis,

want we drukken een veroordeling uit.

Hoe negatiever of lachwekkender het

adjectief of het werkwoord is, hoe beter

het scheldwoord klinkt: zeikerd, schele

tinke, domme ganze, dwaze kalle.

Een ander type woorden dat heel fre-

quent gebruikt wordt, is de samenstel-

ling, zoals uit de lijstjes voor gierig-

aards blijkt: krentenkakker, peperklink,

gierlap, spekjood. Samenstellingen zijn

woorden die uit twee delen bestaan. Als

we een hele reeks scheldwoorden bij

elkaar zien, merken we onmiddellijk op

dat het eerste deel van deze scheld-

samenstellingen vaak verband houdt

met een werkwoord, dat iets negatiefs

uitdrukt. In aanmerking komen uiter-

aard woorden als babbelen, ratelen, tet-

teren, kwebbelen, bleiten, tsjiepen en

plagen. Voorbeelden zijn er genoeg in

het Nederlands en in de dialecten: bab-

belkont, tettermadame, giecheltrut,

bleitkous, tsjiepmuile. 

Nemen we als voorbeeld tateren, dan

merken we dat dit met heel wat ver-

schillende woorden ter rechterzijde

gecombineerd kan worden. Alleen in

het Woordenboek der Nederlandsche Taal

(WNT) vinden we al negen verschillende

tater-samenstellingen: tatergat, -kerte, 

-kloot, -kont, -kous, -muil, -pot, -smoel, 

-snater. Teirlinck vermeldt er in zijn

Zuid-Oostvlaandersch Idioticon evenveel:

taterbek, -gat, -muile, -pot, -smoel, 

-kouse, -kerte, -konte en -kloot. Het

Antwerps Dialectwoordenboek van Cornelis-

sen-Vervliet neemt taterbakkes, tatergat

en taterkont op. En zo kunnen we nog

wel een tijdje doorgaan. 

Soms is het eerste deel van zo’n samen-

stelling geen werkwoord zoals in de

bovenstaande voorbeelden, maar een

ander woord dat een negatieve of min-

der mooie eigenschap in de verf zet, bij-

voorbeeld adjectieven als dom, vuil of

klets in domkop, vuiloor, kletskop.

Bekijken we vuil in het WNT dan zien

we daar samenstellingen als vuilbaard, 

-bek, -broek, -brok, -hoofd, -kanis, -kerte,

-kloot en -kul die vuil, zedeloos, ontuch-

tig persoon betekenen. Andere samen-

stellingen hebben in het eerste deel wel

eens een substantief, zoals het Lokerse

azijntoote of azijnkanne ‘zuurpruim’,

het Groningse janneverkoar ‘iemand

die graag jenever drinkt’ en het alge-

meen bekende klootzak.

W a a r  z o e k e n  w e  o n z e

s c h e l d w o o r d e n

Als we het rijtje scheldwoorden met

tateren en vuil als eerste deel bekijken,

blijkt dat het tweede deel van die

samenstellingen nogal vaak uit dezelf-

de woordvelden afkomstig is. 

Het naamgevingsmotief van scheld-

woorden is duidelijk te vinden in een

aantal in het oog springende catego-

rieën; het gaat vooral om dieren,

personen en een beperkt aantal voor-

werpen en/of zaken.

M a g e r e  h a r i n g e n  

e n  p a p z e u g e n

Diernamen doen het goed in allerlei

taaluitingen zoals vergelijkingen en

spreekwoorden. Heel wat voorbeelden

van dierenvergelijkingen zijn te vinden

Vlaamse

gierigaards

aap

beest

bendigaard

centenkliever

centenzifster

draak

duitenkliever, 

-kliefster

geldjood

gierigaard

halvefrankjes-

bijter

kluitenbijter

kluitenwrijver

krentenbijter, 

-bijtster

krentenkakker

kreut

krimpkloot

kribbenbijter

neet

nijper

nijp(tang)

oorbeest

pees

peperklink

peperkont

pezewever, 

-weefster, 

-weving

pin

pleut

profijtschijter

spekjood

vrek

gierige geit

gierige klink

gierige heks

gierige lut

gierige prei

gierige ros

gierige taart

gierige tinke

gierige trien

gierige tang

gierige teef

Drentse

gierigaards

(o)gap

centenkakker

eremiet

gierigaard

gierlap

gierpense

kniezebieter

graanzer(d)

graoperd

gresmieger

grienderd

griepstuver

haorneuze

knieperd

kniepstuver

krieger(d)

krint

krintenkakker

krintenschier

netenschieter

oetzoeger

oetzuker

parg

peuthond

pienekakker

pienekeutel

pinterd

prengel

voele

vrek

zeikerd

zoeger

zunigerd
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Zelfs al staan ze los gebruikt hun man-

netje, toch vinden we diernamen ook

wel als tweede lid van een samenstel-

ling, zoals in het Lokerse papzeuge

‘dikke vrouw’ of het Limburgse tram-

pelgans ‘iemand die graag heen en

weer loopt’. Algemener bekend is bij-

voorbeeld sloddervos. 

Minder doorzichtige scheldwoorden die

toch ook tot de dierencategorie beho-

ren, zijn bijvoorbeeld scharminkel, van

het Latijnse simiuncula, verkleinwoord

van simia ‘aap’. Van dezelfde stam zijn

de oostelijk Oost-Vlaamse scheldwoor-

den simmen ‘simpel iemand’ en semme

‘onnozele vrouw’.

in In Vergelijking met dieren, het vijfde

dialectenboek van de Stichting Neder-

landse Dialecten (1999), dat aan de

hand van een grote krantenenquête

allerlei vergelijkingen waarin dieren

voorkomen, heeft besproken in het

Nederlandse taalgebied. Ook als scheld-

woord of als deel van een scheldwoord

zijn diernamen erg populair. Geit, koe,

kalf, schaap, ezel, varken en zelfs

(h)annewuiten ‘Vlaamse gaai’ of uiven

‘uil’, bijna elk dier lijkt gebruikt te kun-

nen worden om iemand te beledigen.

En in combinatie met passende woor-

den nemen de mogelijkheden astrono-

mische vormen aan: magere haring,

vette os, domme koe, stom kalf, dwaze

geit, schele tinke en zo zijn er meer te

bedenken. 

Een aantal ervan is vrijwel alleen voor

vrouwen gebruikelijk: tinke, geit,

schaap en koe; andere dieren zoals os,

ezel en rund worden dan weer uitslui-

tend gebruikt om mannen te beledigen.

Andere, zoals magere haring en dom

kalf, kunnen gebruikt worden voor

beide seksen. Noodzakelijk is dat zeker

niet, in het heetst van de opwinding

kunnen we de natuur gerust negeren!

Bij schelden gaat het niet zozeer om de

juistheid van de biologische werkelijk-

heid, maar om de psychologie van het

afreageren. 

a(o)gap: verwijst naar de bijbelse

koning Achab

bel: flard, lap – slordige vrouw

bendig < behendig: spaarzaam

bengel: oorspr. stok, knuppel

blanket: blanketsel, maquillage

bleiten: wenen, huilen

boksem: broek

bot: dom, onbeleefd

brossen: eten morsen 

deus: doos

dreudeln: zeuren, talmen

dul/dol: gek

eremiet: heremiet, kluizenaar

fiemeln: schijnheilig doen

floddern: langs de straat flaneren

frank: brutaal

gendarm: rijkswachter – brutale

vrouw

giebeln: giechelen

gierlap: gierig + lap

gierpense: gierig + lichaam (plat,

eig. koemaag)

graanzen: grommen, zeuren

graopen: dingen naar zich

toehalen

gresmieger: meisje; eig. iemand

die in het gras plast 

grienderd: huilebalk

griepstuver: iem. die stuivers pakt,

vasthoudt

havveln: schelden

ibbelketrien: rare vrouw die veel

uithuizig is

jeuzeln: zaniken en zeuren

kakelen: luid en druk praten 

kalle: < kallen = praten: naam

voor verschillende vogels – 

domme, praatlustige vrouw

kanis: soort mand – hoofd, kop

karebengel: voerman

karottentrekker: werkman in de

tabaksteelt

keffebozze: koffiebeurs, -zak

kert(e): kerf – aarsspleet, gat –

vrouwelijk schaamdeel – 

vrouw, meisje

klets: kaal

klinke: geslachtsopening van een

koe, merrie of teef – aars, 

gat – vrouw

kloefkapper: klompenmaker 

kniezebieter: iem. die zit te

kniezen (treuren) en zich te 

verbijten

koar: korf, vismand

kreut: iets kleins, klein persoon

krint: krent

kul: teelbal – mannelijk

geslachtsdeel

kwebbelen: veel en vlug praten

kwedeln: babbelen

lavabo: wastafel 

leeg: lui

linnenrik: droogrek

lor: prul, vod, lap

lut: sullige vrouw

moel: mond

(oet)zoeger: (uit)zuiger

oetzuker: eig. iem. die iets

grondig uitzoekt

parg: onaangenaam persoon in het

algemeen

pateel: platte schotel

pezeweven: zich met kleinigheden

bezighouden, beuzelen

pienekakker: pijnkakker

prengel: eig. afvalhout; vandaar

mager persoon, gierigaard

pleut: iets van weinig waarde,

misschien vod?

porei: prei

ratelen: veel en vlug praten

rekel: voorwerp uit de

vlasbewerking

reutelen: rochelend ademen –

rammelen – vervelend praten

ros: oud, afgeleefd paard – slecht

persoon

saajelen: kletsen

siepeltrien: aanstellerig kind

sjravelen: zich moeizaam

voortbewegen, ploeteren –

onrustig heen en weer

bewegen.

slet: oude lap, versleten stuk stof

– slordige, ontuchtige vrouw

slichtmuts: dom wicht

slons: afgescheurde lap, vod. –

slordige, ontuchtige vrouw

slorren: sloffen

slovven: talmen

smoel: mond, bek, muil – gezicht,

gelaat

stommeln: met moeite bewegen

taljoor: etensbord

tateren: veel praten

tetteren: vlug en veel praten

tink(e): zeelt

tod(de): waardeloze, gescheurde

lap – slordige, luie, ontuchtige

vrouw

toote: mond, aangezicht

trampelen: ongedurig heen en

weer lopen

trunten: lastig zijn, jengelen

tsjiepen: wenen, huilen

tun: ton 

vlegel: dorswerktuig

wes: vest

zagen: zeuren

zoesklöt: zoes = zeur, klöt =

calotte, soort muts

Woordverklaring 
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S i e p e l t r i e n e n ,  z a g e v e n t e n  

e n  d o m m e  b o e r e n

Namen en vooral voornamen komen

vrij veel voor als scheldwoord, ook al

zijn sommige niet onmiddellijk als

zodanig te herkennen. Bij de vrouwen-

namen zijn dat bijvoorbeeld nelle (van

Pieternelle) en treze (van Theresia)

‘dwaze vrouw’ en bette (van Elizabeth)

in franke bette ‘brutale vrouw’. De

meisjesnaam die bij het schelden het

vaakst in de mond genomen wordt is

misschien wel Katrien of korter Trien:

domme triene, dulle/dolle triene, lege

triene, trage triene, vuile triene, zotte

triene zijn frequent voorkomende com-

binaties. In Groningen hebben ze ook

een heel gezelschap Katrienen: ibbelke-

trien, giebelketrien, flodderketrien, jeu-

zeltrien, siepeltrien, boerentrien; in het

Limburgs noemen ze kletskousen saajel-

trienen.

De meest bekende jongensnaam zal

allicht Jan zijn: uitdrukkingen of woor-

den zoals een grote Jan, een jan-mijn-

kluuëte, jangat en janhen ‘sukkel’ wor-

den vaak gebruikt. De arme jongen (...)

wordt zelfs vaak gecombineerd met een

substantief en dat levert dan woord-

groepen van het type Jantje contrarie,

Jan lul en Jan Salie op. De Limburgse

scheldwoorden moelejan en moeleja-

nus ‘kletsmajoor, praatjesmaker’ horen

ook in dit rijtje Jannen. Zijn broertje

Piet ontsnapt evenmin: saaie Piet, Pietje

precies, Pietje potent en pietlut zijn

maar een paar voorbeelden. En namen

zoals Wouter en Johannes behoren

eveneens tot deze groep, maar dan min

of meer vervormd: wuiten en wietie

zijn afgeleid van Wouter; Hannes zoals

in kletshannes en lulhannes is dan

weer afkomstig van Johannes. De bena-

ming (h)annewuiten ‘lompe, onhandige

man’ is zelfs een combinatie van deze

twee laatste namen (hanne < Johannes,

wuiten < Wouter).

Niet alleen voornamen, ook algemene

aanduidingen voor de man en de vrouw

liggen goed in de markt als tweede deel

van een scheldwoordsamenstelling.

Wijf en vent scoren goed: kletsvent,

zagevent, kakelwijf, maar er is meer

keuze. Denken we maar aan tatermada-

me, zageman, truntemoei en jannever-

keerl ‘jeneverkerel’. Truntemoei licht

de sluier op van een interessante groep

benamingen die voor uitbreiding vat-

baar lijkt, namelijk familie-aanduidin-

gen. Regelneef, nicht, jabroer, drinke-

broer, lulbroer, praatvaar en theetante

vormen toch een aparte, negatieve

groep verwanten. 

Een derde reeks persoonsnamen die bij

het schelden vaak voorkomt, zijn de

beroepsnamen. Meestal worden hier-

voor beroepen gekozen die een laag

sociaal aanzien hebben; vooral de boe-

renstiel levert stof voor een scheldtira-

de. Domme boer, lompe boer of boer

zonder enige verdere toevoeging zijn al

goede voorbeelden, maar ook boeren-

pummel, boerentrien en boerentrut

horen in het rijtje thuis. Lattenkliever,

gendarm, karottentrekker, voddenvent,

kloefkapper en viswijf zijn voorbeelden

van andere beroepen die het goed doen

in het scheldwereldje. Ook in verge-

lijkingen worden dergelijke beroeps-

namen vaak gecombineerd met negatie-

ve eigenschappen. Denken we maar aan

zo dronken als een karebengel of een

ketellapper en roepen of schelden als

een viswijf. 

A z i j n t o t e n  e n  z o t t e  k l i n k e n

Naast dieren en personen lijken

lichaamsdelen ook zeer geschikt om

naar te verwijzen als we schelden, voor-

al die lichaamsdelen waarvoor we veel

verschillende namen kennen. Dat kun-

nen zowel ‘platte’ als ‘nette’ lichaams-

delen zijn. Als we de nette nauwkeuri-

ger bestuderen, dan blijken vooral het

hoofd, het gezicht en varianten ervan

het goed te doen. Voorbeelden genoeg:

azijntoote ‘zuurpruim’ en blankettoote

‘vrouw die zich overdadig opmaakt’ uit

Lokeren, het algemene domkop en het

Limburgse klotskop ‘dom, bot mens’, de

Groningse scheldwoorden fiemelbekje

‘meisje dat zich vroom voordoet’, hav-

velsnoet en havveltoet ‘snibbige vrouw’,

het Kruiningse klapbakkes ‘klikspaan’

en klapsmoel ‘babbelziek persoon’ of

het Oost-Vlaamse reutelmuile ‘babbe-

laar’.

Ook delen van het hoofd en het gezicht

worden gebruikt in scheldwoorden,

maar toch in mindere mate: het

Algemeen Nederlands-woord domoor,

het Vlaamse lange tong ‘iemand die

graag roddelt’ en het Moeskroense bot-

tekake ‘domkop’ illustreren dat. Nog

niet al te ver van het hoofd verwijderd

is de nek zoals in het Vlaamse dikke

nek ‘zelfingenomen persoon’.

Andere nette lichaamsdelen vinden we

bijvoorbeeld in Groningse scheldwoor-

den, zoals slofhak ‘vergeetachtig per-

soon’, slorhak of stommelhak ‘iemand

die sloffend loopt’, jeuzelhak ‘klaagziek

persoon’ en kraabhak ‘slechte schaat-

senrijder’. Ook in Friesland hoor je wel

hak-woorden, zoals de benaming

kleumhak voor ‘kouwelijk persoon’.

Hak betekent immers in een groot deel

van Noord-Nederland ‘hiel’. En kunnen

woorden met pens zoals het Drentse

gierpense hier ook bij? Een pens is

eigenlijk de benaming voor een van de

koemagen, maar wordt in plattere taal

ook gebruikt voor de buik of het hele

lichaam.

Een vuile poes eet 

als een varken
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De platte lichaamsdelen, vooral de

mannelijke en de vrouwelijke geslachts-

delen en het achterste, nemen een vrij

belangrijke plaats in bij de scheldwoor-

den. Lul, kul, eikel, zak, klootzak en

kloot worden gebruikt om vervelende

of flauwe mannen na te roepen. Als

tweede deel van een samenstelling wor-

den vooral zak, bozze/beurs en kloot

gebruikt. Gecombineerd met

bozze/beurs ‘zak’ hoor je het Lokerse

zeemelbozze ‘zenuwpiet’ en het

Brabantse zattebeurs ‘zatlap’. Vrouwen

krijgen trut, preut, kut enzovoort naar

het hoofd geslingerd, al naar gelang

van de omstandigheden en de regio van

gebruik. Gecombineerd met een adjec-

tief kunnen we dat rijtje nog uitbreiden

met (domme) konte, (dwaze) kerte en

(zotte) klinke. Ook gat eist hier zijn of

haar plaatsje op. Voorbeelden zijn

onder andere het algemeen bekende

babbelgat en de Groningse woorden

havvelgat ‘twistzieke vrouw’ en dreu-

delgat ‘zeurkous’. Het Zuid-Limburgse

vot ‘achterste’, zoals in sjravelvot

‘onrustig kind dat niet stil kan zitten’,

mag ook niet ontbreken in dit rijtje.

K l e t s k o u s e n  e n  m o r s p o t t e n

Als gewone dagelijkse voorwerpen

gebruikt worden als scheldwoord, dan

valt het op dat ze meestal - meer dan

diernamen en persoonsnamen - gecom-

bineerd worden met een negatief adjec-

tief of samengesteld zijn met een aflei-

ding van een negatief klinkend

werkwoord. Toch horen we wel eens

enkelvoudige woorden zonder toevoe-

ging. Het Groningse linnenrik bijvoor-

beeld wordt gebruikt om een mager

persoon te beledigen, het Vlaamse pan-

nenlat en poreistok hebben dezelfde

functie. Enkele woorden zijn al zo inge-

burgerd dat we niet direct meer aan het

voorwerp denken zoals bij bengel, rekel

en vlegel die vooral gebruikt worden

om ‘een deugniet’ te benoemen. Dat

een meubel ook in Groningen ‘een las-

tig persoon’ betekent, wekt dan geen

verwondering meer.

Langere, gecombineerde vormen

komen veel meer voor. Iemand die

krom loopt, wordt in Kortrijk en oms-

treken scheve lavabo genoemd; iemand

die oud is, hoort wel eens oude taart

roepen en in de streek van Oudenaarde

is iemand die gek doet een zot pateel.

Z o t t e m u t s e n  e n  z e u r k o u s e n

Toch merken we dat bij deze alledaagse

gebruiksvoorwerpen er enkele catego-

rieën zijn die meer opvallen dan andere

en dat zijn in de eerste plaats kledings-

tukken en voorwerpen die iets kunnen

bevatten, zoals een pot of een bord.

Broeken, kousen en mutsen zijn woor-

den voor kledingstukken die her en der

voorkomen als tweede deel van een

scheldwoord. Denken we maar aan alge-

meen gebruikte scheldwoorden als

schijtbroek, kletskous en babbelkous,

het Vlaamse zottemuts, het Groningse

slichtmuts ‘oppervlakkig iemand’, zoes-

klöt ‘zaniker’ en slodderboksem ‘slor-

digaard’. In Kerkrade komt ook wel sjra-

velwes ‘onrustig kind’ voor.

Als kledingstukken verouderd zijn of

slordig behandeld, worden het vodden

en lorren en ook in deze sector hebben

we heel wat scheldwoorden gevonden:

slons, slet, bel, lellebel, morsebel, tod-

dik en tod(de) met de betekenis ‘slordi-

ge vrouw, ontuchtige vrouw’, lor ‘deug-

niet’ en woorden met -lap zoals

smeerlap zijn maar enkele voorbeelden

die etymologisch hun wortels vinden in

de voddengroep.

Z o t t e  p a t e l e n  e n

k w e d e l d o z e n

Voorwerpen die iets kunnen bevatten,

zoals tonnen, dozen, potten en kannen

worden vaak genoemd in het tweede

deel van een scheldsamenstelling of in

combinatie met een adjectief. In

Groningen horen we giebeltun ‘giebe-

laarster’ en kwedeldeus ‘praatgraag’, in

Lokeren azijnkanne ‘zuurpruim’ en

brospot ‘morspot’. Andere scheldwoor-

den zijn zaagpot ‘zeurpiet’, het al

genoemde zot pateel en zotte taljoor. 

En mogen we kaar-woorden ook geen

plaatsje geven in deze groep? Een kaar

is immers een soort korf, een vismand,

in Limburg ook wel een bijenkorf, en

die heeft allicht geleid tot Groningse

woorden als reudelkoar ‘babbelaarster’,

babbelkoare en domkoar. En misschien

hoeven de hierboven vermelde woorden

zak en bozze niet altijd geïnterpreteerd

te worden als platte lichaamsdelen:

meelzak ‘futloos iemand’ of het Lokerse

keffebozze ‘iemand die graag en veel

koffie drinkt’, horen wellicht ook thuis

in de groep van deze voorwerpen.

T o t  s l o t

Mensen hebben er in allerlei omstan-

digheden kennelijk behoefte aan om er

af en toe eens flink op los te schelden.

Dat we daarbij niet al te veel moeite

hoeven te doen om het geschikte woord

te vinden, blijkt duidelijk uit wat voor-

afgaat: we beschikken over een bijna

onuitputtelijke reeks scheldwoorden.

Blijkbaar vinden we het zelfs een leuk

tijdverdrijf om ons in die verschillende

scheldwoorden te verdiepen: in tal van

publicaties wordt uitgebreid aandacht

besteed aan dit thema. Vanzelfsprekend

geldt dat niet alleen voor dialecten en

publicaties over dialect. Ook voor het

standaardnederlands bestaan er allerlei

verzamelingen van scheldwoorden,

zoals het werk van Hans Heestermans

Luilebol! Het Nederlands Scheldwoordenboek

en Frank Jansen Van apekop tot zielepoot.

Hoe mensen elkaar typeren bijvoorbeeld

hebben laten zien. Ewoud Sanders’ ver-

zameling van verwensingen Krijg de vin-

kentering! en Piet van Sterkenburgs boek

Vloeken liggen in dezelfde buurt.

Dezelfde belangstelling voor scheld-

woorden vinden we trouwens ook bui-

ten het Nederlandse taalgebied. Even

een stukje naar het oosten rijden en we

komen in Duitsland. Is daar nog één

streektaal waarvan de scheldwoorden

niet verzameld zijn? Daarnaast maakte

Herbert Pfeiffer een overzicht van meer

dan 10.000 van dit soort woorden voor

het Hoogduits in Das große

Schimpfwörterbuch.

Schelden kan lang niet altijd kwaad en

vaak is het zelfs een bron van plezier

voor wie even de tijd neemt er eens rus-

tig voor te gaan zitten: kijken naar taal

in al zijn creatieve gedaantes.

Herinneringen
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DDDe kleine nering
van omke Tjerk en
tante Coba

Jeugdherinneringen kunnen

soms zo plotseling en zo sterk

in je opdoemen dat ik, op

weg naar Ljouwert, niet de

verleiding kan weerstaan af

te slaan naar Idaerd, waar ik

vijfenzestig jaar geleden met

mijn ouders logeerde. 

Idaerd had met het nabijgelegen dorp

Roordahuizum een station gemeen.

Uitgestapt op het stationnetje zag je het

lytse búrtskapke (buurtschapje) al lig-

gen, naar Friese trant aangewezen door

de kerktoren met een zadeldak.

Desondanks was er eerst een lange weg

te gaan voor je in Idaerd was. 

De wandeling bracht je, langs degelijk

opgetrokken panden van rentenierende

notabelen en herenboeren, tot op de

aan de trekvaart grenzende buorren

(buurten). 

T a b a k s v e r g u n n i n g

Om Idaerd als lyts doarpke (klein dorp-

je) te bestempelen was misschien iets

overtrokken, bekoorlijk was het wel.

Een stil, onberoerd plekje midden in

het weidse groen van Friesland. Als er al

activiteit viel te bespeuren kwam die

van twee op de buorren nota bene naast

elkaar gevestigde kruideniers, een

warme bakker en een schipper die enke-

le keren per jaar aan de kade langs de

trekvaart meerde voor het lossen van

turf uit zijn skûtsje. Een van de twee

winkels werd gedreven door mijn omke

Tjerk en tante Coba. Naast de winkel

hielden zij er ook nog, als nevenbedrijf,

een handel in veevoeder op na. Omke

en tante’s zaakje ademde de charme

van vervlogen jaren, die je nu alleen

nog kunt proeven en ruiken in musea,

nostalgie oproepende stads- en dorp-

snoepwinkeltjes of uit de vertederende

Ot-en-Sien-boekjes. 

Voor het smalle venster, in ruitjes

onderverdeeld en te simpel om etalage

te heten, prijkten op doorzakkende

planken dikglazige zuurtjesflessen. De

deur, waarboven het bordje tabaksver-

gunning ternauwernood meer leesbaar

was, deed bij het opendoen een klokje

klingelen. Een hartelijker en gemoede-

lijker entree was amper denkbaar.

Boven de door de tand des tijds aange-

taste toonbank hing, aan ijzeren haken

in het plafond, een platte houten slang

met aan spijkertjes viesbruine, onbe-

drukte zakjes in verschillend formaat

die gevuld, niet werden dichtgevouwd,

maar met een touwtje toegebonden. 

V e r s  g e m a l e n  k o f f i e

Midden op de toonbank balanceerde de

weegschaal met zijn twee koperen

schaaltjes, de rechter voor de gewicht-

jes en de linker voor de boadskippen

(boodschappen). Als twee vinnige ijze-

ren pijltjes na een geduldig op-en-neer

schommelen op gelijke hoogte naar

elkaar bleven wijzen was het gewicht

bepaald. Op het uiteinde van de toon-

bank heerste de robuste koffiemolen

over de ganse grutterij-inventaris en

getuigde van zijn autoriteit als hij bij

handkrachtig draaien aan zijn wiel, de

in zijn buik gestorte koffiebonen angst-

wekkend grommend tot een geurig

maalsel verwerkte.

Willem Boxma
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P e t r o l e u m

De opvallende letters ‘APC’ waren vol-

doende om de inhoud te verraden van

een markant ijzeren vat. De huisvrouw

die petroleum nodig had, kwam eigen-

handig met haar olieblik naar de

winkel en liet tante Coba de blauw-

zwarte vloeistof via de zorgvuldig voor-

gehouden tuit in het blik gieten. De

kunst was de toevoer tijdig te stoppen,

wilde ze niet morsen op haar stijf-

gestreken bloemetjesschort.

K l o n t  b o t e r

Tante Coba’s geoefend oog kwam ook

van pas bij de in houten tonnetjes

opgeslagen roomboter en stroop. Ook

wie daarvan nodig had, bracht zelf een

kom of kannetje mee. Voor de boter

drukte tante een brede, fijngeribbelde

houten spatel in de gele toninhoud,

schatte het gewicht van de opgeschepte

klont en kletste die met een verschil

van maar luttele grammen op een vel

papier. dat zij al in de andere hand

gereed had gehouden. Er waren al wel

pakjes margarine te koop, maar er werd

maar zelden naar gevraagd. Friezen

moesten niets hebben van keunstbûter

(kunstboter). 

Het overbrengen van stroop in het kan-

netje vroeg om een eigen vaardigheid.

Tante roerde eerste met een groot for-

maat pollepel in de taaie bruine massa,

draaide daarna snel de schep, hield ver-

volgens het aankleefsel boven de kano-

pening en liet lijdzaam de stroop het

potje binnendruipen. Als zij de lepel

weer draaide om de toestroom te stop-

pen was, op enkele te verwaarlozen

grammen na, steeds het beoogde

gewicht bereikt. 

I e t s  n i e u w s :  p i n d a k a a s

Aan de wand achter de toonbank waren

schuin aflopende, open en gesloten bak-

ken gestapeld. Meel, suiker, rozijnen,

krenten, bruine en witte suiker, kandij,

havermout, erwten, bonen, kapu-

cijners. De zakjes blauwsel en de strak-

verpakte cichorei hadden een plaats

naast de pakken thee, koffie, tabak,

Sunlightzeep en zo meer. Er waren niet

zoveel verpakte waren als nu. 

Omke Tjerk vertelde ons van een nieu-

wigheidje. Hij had van de grossier

gehoord dat er binnenkort potjes zou-

den komen met pindakaas.

‘Nútsjesmoar!?’, zei Heit afkerig, ‘dat

liket my gjin ding. Tsiis van apenúten!

Dat kin noait wiere tsiis wêze!’

(Pindakaas! Dat lijkt me niks! Kaas van

apenoten! Dat kan nooit echte kaas

zijn!) ‘t Zou volgens hem wel weer zo’n

moderne uitvinding zijn. Wat een

Friese boer niet kende, dat at hij niet.

E n  t o e n  w a s  e r  k o f f i e

De pakken van Douwe Egberts waren

interessant vanwege de drie plaatjes

met bijschrift. ‘Op redens oer’ (op

schaatsen over) stond onder het prentje

aan de voorkant, dat een heer in Fries

kostuum verbeeldde. Het lag voor de

hand dat de man, stellig een herenboer,

een inspannende schaatstoer achter de

rug had en in de herberg een kommetje

koffie, stellig van de fabriek in Joure,

had besteld. Onder het zware getik van

de Friese staartklok en tabaksrook

zuigend uit een langstelige Goudse

kalkpijp, genoot hij zichtbaar. Aan de

zijkanten van de verpakking was te zien

en te lezen wat er aan vooraf was

gegaan. 

Een jonge, knappe kasteleinse, bekoor-

lijk in haar Friese uitmonstering, het

hoofdje vanzelfsprekend bedekt met de

Fryske gouden kap, toonde aan de lin-

kerzijkant van het pak hoe de koffie

was gezet en aan de rechterzijde hoe,

uiteraard in porseleinen pot en kopje

en voorzien van een zilveren lepeltje,

de koffie werd geserveerd. 

B o o d s c h a p p e n  a a n  h u i s

Omke Tjerk hield zich voornamelijk

bezig met het suteljen (venten), het

ophalen van de boodschappenboekjes

en daags daaropvolgend het ombringen

(bezorgen) van de boadskippen bij de

klanten. Dat suteljen en boadskippen

ombringen moest met een motorbootje

gebeuren, omdat de boeren in de

omtrek, tot aan Warga en Grou toe,

bijna zonder uitzondering afgelegen

aan water lagen en dus op aanlevering

per boot waren aangewezen.

V o o r  e e n  s t u i v e r  d r o p

We ontkwamen natuurlijk niet aan de

dag waarop we afscheid moesten

nemen. Op zo’n dag, even voor vertrek,

zeurde ik bij Mem om een zakje drop-

kes. Ik had ze verleidelijk zien pronken

achter het glas van een van de zuurtjes-

flessen voor het winkelvenster. De trein-

reis terug naar huis was immers lang

en zo nu en dan een dropje zou een wel-

daad betekenen voor mijn, naar ik voor-

wendde, pijnlijke keel.

Mem zwichtte. ‘Jou my mar in ûns

dropkes foar it lytsje jonkje’ (Geef mij

maar een ons dropjes voor de kleine

jongen), vroeg ze haar zwager. En omke

schoof zich achter de toonbank, tilde de

fles met drop van de plank voor het

raam, schudde een van de slang getrok-

ken naamloos, bruin puntzakje vol met

de lekkernij, smeet het dichtgeknoopt

op de toonbank en noemde zakelijk

kortaf de prijs: ‘Dat is in stoer’ (Dat is

een stuiver). Het bedrag maakte op mij

zo’n indruk dat ik mij schuldig ging

voelen aan geldverspilling. ‘t Was

immers crisistijd. Een stuiver was vijf

centen en elke cent was er een.

‘t Winkeltje van omke Tjerk en tante

Coba is niet meer. Maar in Idaerd, op de

plaats waar de kleine nering werd uit-

geoefend klingelt in mijn gedachten

nog het klokje boven aan de deur en

lonken zuurtjesflessen achter een raam

met ruitjes.
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Duizenden Nederlanders uit

binnen- en buitenland

hebben over hun

belevenissen op 15 mei

1998 een brief geschreven

aan de toekomst. Hieruit

zijn 62 representatieve en

ontroerende brieven

opgenomen in de bundel

‘Brieven aan de toekomst.

Een dag uit het leven van...’

Deze bundel met 244

pagina’s brieven over het

dagelijks leven is te

bestellen door overmaking

van ƒ 24,50 op gironummer

810806 ten name van het

Nederlands Centrum voor

Volkscultuur te Utrecht of te

koop bij de erfgoedwinkels.

Lezers van Traditie krijgen korting: in plaats van ƒ24,50

(€11) betalen zij ƒ19,50 (€9) – inclusief ƒ5,– porti!

Een blik in de post aan de toekomst!

Brieven aan de Toekomst

15 mei 1998

Te bestellen door overmaking van ƒ24,50 (lezers Traditie ƒ19,50) op gironummer 810806

ten name van Nederlands Centrum voor Volkscultuur.

FotoMonument 2000 vroeg aan alle inwoners van Nederland
om in het laatste kwartaal van het jaar 2000 foto’s te maken
van hun dagelijks leven. Heel veel mensen reageerden.
Hierdoor is een monument ontstaan dat bestaat uit vele
duizenden foto’s van mensen in gewone, dagelijkse situaties. 

In het FotoMonument 2000 boek is een selectie van de
ingezonden foto’s afgedrukt. Het geeft een onthullend beeld
van de cultuur van het dagelijks leven anno 2000. Het gaat
over eten, drinken, wonen, werken, relaties, vrijetijdsbesteding
en verder alle alledaagse dingen waarmee iedereen dagelijks
te maken heeft. Het eigene van de Nederlandse cultuur zit
vooral in de kleine, op het oog onbelangrijke dingen. Het zit
in de volkscultuur, de cultuur van het dagelijks leven. 

Net verschenen

Te bestellen door overmaking van 
ƒ34,50 op giro 810806 t.n.v.
Nederlands Centrum voor
Volkscultuur te Utrecht onder
vermelding van ‘Kijk ons!’

Prachtig boek met 176 pagina’s

en 900 kleurenfoto’s over het

dagelijks leven in Nederland voor

ƒ39,50 (€18). Lezers van Traditie

betalen ƒ34,50 (€16) 

incl. verzendkosten.



In de Nederlandse taal

wemelt het van uit-

drukkingen en zegswijzen

die wij dagelijks gebruiken

zonder dat wij de

oorspronkelijke betekenis

nog kennen. Veel

uitdrukkingen komen van

een voorwerp.
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E e n  b l o k  a a n  h e t  b e e n

Betekenis: Niet vrij zijn in zijn

bewegingen en handelingen. 

Verklaring: Het blok was een

zware houten kluister dat een

gevangene om het been, de arm

of de hals werd geslagen. Ook kre-

gen de jongens in het weeshuis en

zelfs oude mannen in het oude-

mannenhuis een blok aan het been

als zij zich niet netjes gedroegen of

als zij wegliepen. 

E e n  p o t t e n k i j k e r

Betekenis: Een ongewenste toeschouwer. 

Verklaring: Veel woningen waren

vroeger voorzien van een open haard-

vuur. De daarbij horende houtblokken

lagen vaak op ijzeren stangen: de vuur-

bokken. Boven op deze vuurbokken

stonden vaak korfjes. In deze korfjes

kon men brandende houtblokken

plaatsen om licht te hebben tij-

dens het koken. Dergelijke lichten

noemde men ook wel: pot-

tenkijkers. 

I e m a n d  i n  d e

l u r e n  l e g g e n

Betekenis: Hem foppen,

bedriegen.

Verklaring: Kinderen leden

in de zeventiende eeuw

vaak aan de Engelse ziekte

(rachitis). Bij gebrek aan vita-

mine D groeiden de ledematen

krom. Men dacht dit tegen te

gaan door de kinderen stevig in

doeken te wikkelen. De kinderen

werden op deze wijze in de luren

gelegd. 

Het woord luur is afgeleid van het mid-

delnederlandse ludere dit is luier. Dit

inwikkelen in luiers heette inbakeren.

De doeken waarmee het kind werd

omwikkeld werden voorverwarmd

tegen het kouvatten. Waren ze te heet

dan had dat invloed op het gestel: de

kinderen waren dan te heet gebakerd,

zij werden opvliegend van aard. 

V a n  l e e r  t r e k k e n

Betekenis: Beginnen te vechten.

Verklaring: Leer of leder is hier de leren

schede waar de sabel, de degen of ande-

re met de hand bediende slag- of steek-

instrumenten waarvan de snede of de

punt van de kling in het lichaam van de

tegenstander moet dringen in rustte.

Voor 1880 werden de meeste klingen

uit de grote productiecentra als

Solingen, Passau en Toledo hier inge-

voerd en daarna gemonteerd, dat wil

zeggen gevest en schede werden hier te

lande bijgemaakt. 

Een blok aan het been

Een pottenkijker

Iemand

in de

luren

leggen

EEEen pottenkijker
of klikspaan

Girbe Buist

Van leer trekken

J.P. Puype onderscheidt in zijn boek

Blanke Wapens diverse Nederlandse

slag- of steekwapens.

Een zwaard heeft

een rechte, lange,

nogal brede kling,

die in principe

bestemd is om te

houwen. De term kromzwaard geldt

alleen voor die zwaarden waarvan de

gebogen kling een snede heeft aan de

binnenbocht. Bevindt de snede zich aan

de buitenbocht dan spreekt men van

een kromsabel. Een degen is een

zwaard met een tamelijk smalle kling,

die in principe is bestemd om te stoten.

Een dolk is een heel kort zwaard of heel

korte degen, uitsluitend voor de steek

bestemd. De term ponjaard betekende

vroeger hetzelfde, maar wordt thans

slechts gebruikt voor sierdolken sedert

de achttiende eeuw. Een rapier was een

lange degen met een gecompliceerd

beugelgevest. Een sabel heeft een een-

snijdige kling en een asymmetrisch

gevest. Een pallas of steeksabel is een

ruitersabel met een sterke, rechte kling,

uitsluitend bestemd voor de steek. 

K l i k s p a a n  /  k l a p l o p e n

Betekenis: Een klikspaan of klapspaan is een

verklikker.

Verklaring: Onder een klapspaan ver-

stond men in de middeleeuwen de laza-

rusklep waarmee melaatsen een klep-

pend geluid maakten om hun komst

aan te kondigen. In de middeleeuwen

was lepra een algemeen voorkomende,

ellendige, besmettelijke ziekte. Een

melaatse werd uit de maatschappij ver-

bannen en als dood beschouwd. Hij

verloor al zijn eigendommen en moest

wonen in het leprozenhuis. Hij ontving

daartoe een lazarusbrief. Daarnaast

kreeg hij een drinknap, een schotel om

van te eten en een leprozengewaad

bestaande uit een mantel en een hoed

met een grote witte band. Een melaatse

mocht het leprozenhuis alleen verlaten

met bedekte voe-

ten en in zijn

leprozen-

gewaad. 

Verder mocht hij nergens iets aanra-

ken, nooit smalle wegen volgen en

nooit tot iemand spreken. Hij leefde

van de openbare liefdadigheid. Regel-

matig trokken leprozen er daarom op

uit om aalmoezen te ontvangen. Dan

moesten zij, opdat iedereen zich kon

hoeden voor aanraking, ratelen met de

lazarusklep. Met dit klaphout, waarin

naast de beweegbare klep, ook een

ronde holte was voor het ontvangen

van muntstukken sloeg de zieke op de

onderdeur van ieder huis. Had hij zijn

gift ontvangen dan vervolgde hij zwij-

gend en klepperend zijn weg. Lepra ver-

dween hier in de zeventiende eeuw als

kwaal. De verschillende leprozenge-

stichten zijn toen langzamerhand opge-

heven. De uitdrukking klaplopen (bede-

len) is tevens van de lazarusklep

afgeleid. 

I e m a n d  h e k e l e n

Betekenis: Iemand scherpe verwijten maken,

of ook wel kwaad van hem spreken, waar hij

meestal zelf niet bij is. 

Verklaring: Een hekel is een balkje

waarop fijne ijzeren of soms koperen

pinnen zijn aangebracht. Men gebruik-

te de hekel om de knopen en de laatste

onregelmatigheden uit het vlas te halen

en vooral ook om het vlaslint in draden

te splitsen. Door het hekelen werd het

vlas opgemaakt voor het spinnen. Er

was een grove hekel en een fijne hekel

om het vlas in zeer dunne draden te

splijten.  Men moet de hekel niet ver-

warren met de repel. De repel is een

vlaskam, een houten blok, waarin één

rij bij elkaar staande lange ijzeren tan-

den, waar het vlas doorheen getrokken

wordt om de zaadbollen te verwijderen.

Z i j n  s p o r e n  v e r d i e n d  h e b b e n

Betekenis: Bewezen hebben bepaalde kwalitei-

ten te bezitten en daarom recht te hebben op

een bepaalde positie.

Verklaring: Deze uitdrukking is ont-

leend aan de riddertijd: werd een man

tot ridder geslagen, dan ontving hij bij

deze ceremonie een gordel en een paar

vergulde sporen. De ceremonie van de

ridderslag vindt haar oorsprong in een

oudgermaans gebruik dat hiermee aan-

toonde dat een jongeman in staat was

de wapens te dragen en hiertoe

geschikt bevonden was. In de vroege

middeleeuwen gebeurde de ridderslag

op de leeftijd van 12 tot 14 jaar. Door

het toenemend gebruik van paarden en

vergroting van de wapenuitrusting

steeg de leeftijd tot ongeveer 20 jaar. De

aspirant-ridder moest eerst een lange

periode doormaken waarin hij werd

geoefend en ook voldoende lichaams-

sterkte kreeg om de zware wapenuitrus-

ting te kunnen dragen, erin te vechten

en zijn paard in bedwang te kunnen

houden. Soms werd de ridderslag ook

verkregen wanneer een hulpkrijger van

niet-adellijke afkomst, bijzondere hel-

denfeiten op het slagveld had verricht. 

I e m a n d  d e  h a n d s c h o e n

t o e w e r p e n

Betekenis: Hem uitdagen tot een gevecht.

Verklaring: Deze uitdrukking is ook aan

het ridderwezen ontleend. Men daagde

iemand uit, door hem de handschoen

voor de voeten te werpen. Wie de hand-

schoen opnam, gaf daardoor te kennen,

dat hij de strijd aanvaardde. Vandaar

ook de handschoen voor iemand opne-

men, wat betekent hem verdedigen.
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Als moeders uitvielen in het gezin, moesten de

oudste dochters dat opvangen. De zeventien-

jarige Agnes vervangt haar moeder die drie

maanden naar een sanatorium moet.

‘Toen moeder ziek was’ door To Hölscher

(1929).

Oudste dochters werden vroeger regelmatig belast met de

zorg voor gezin en huishouding. Bijvoorbeeld als de vader of

moeder ziek werd of stierf, of als een of beide ouders afwezig

waren. Ook bij andere moeilijke gezinsomstandigheden, zoals

een financiële crisis, sprong de oudste vaak in. Een en ander

had dikwijls verstrekkende gevolgen voor de toekomst van het

meisje. Diverse meisjesboeken uit het begin van deze eeuw

geven hiervan een beeld.
Janneke van der Veer
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OOOp moeders stoel
De oudste

dochter als

steun en

toeverlaat in

het gezin

Rosien vindt het moeilijk om

in het vaderloze gezin

moeder te verplegen én haar

broertjes te verzorgen. 

De broertjes gaan uiteindelijk

naar de familie. Maar als

moeder gestorven is, neemt

Rosien toch de opvoeding van

haar broertjes op haar

schouders.

‘Oudste’ door Tine van

Berken (1897).
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Voorop staat dat dergelijke boeken

gezien moeten worden tegen de achter-

grond van de tijd waarin ze geschreven

zijn. In de negentiende en begin twin-

tigste eeuw was het in veel milieus nor-

maal en vrijwel vanzelfsprekend voor

ouders om in bepaalde omstandighe-

den een beroep te doen op hun kinde-

ren wat betreft het verrichten van huis-

houdelijk, agrarisch of ander werk. Het

Kinderwetje van Van Houten uit 1874

verbood kinderen tot twaalf jaar welis-

waar in een fabriek te werken, maar

was niet van toepassing op ‘huishoude-

lijke en persoonlijke diensten en op

veldarbeid’. De algemene leerplicht die

in 1900 tot twaalf jaar werd ingevoerd

maakte aan dit laatste op papier een

einde, maar in de praktijk werden

(jonge) kinderen toch dikwijls van

school thuis gehouden. Om te helpen

bij de oogst, om jongere kinderen op te

vangen bij ziekte van de moeder enzo-

voort. Een rol speelde ook het feit dat er

nog geen instellingen waren waarop

een beroep gedaan kon worden bij ziek-

te. De eerste particuliere organisatie

voor gezinszorg werd pas in de jaren

dertig opgericht. 

Talloze jeugdboeken geven een beeld

van de omstandigheden waarin meisjes

en/of jongens thuis moeten helpen,

waarbij zij te maken krijgen met aller-

lei beperkingen ten aanzien van hun

toekomst. Dit artikel spitst zich toe op

de situatie voor meisjes en de meisjes-

boeken die daarover gaan. Het was

immers vooral het meisje dat op moe-

ders stoel werd geplaatst als dat nodig

was.

O o r z a a k  e n  g e v o l g  

De categorie boeken die de hierboven

vermelde problematiek tot onderwerp

hebben, kan niet op één hoop gegooid

worden. Ieder boek stelt op eigen wijze

de diverse aspecten van de situatie rond

‘moeders oudste’ aan de orde. In de eer-

ste plaats zijn er verschillende redenen

dat er een beroep op de oudste dochter

gedaan wordt. Het meest voor de hand

liggend is ziekte (soms als gevolg van

zwangerschap) of overlijden van de

moeder, doch wanneer de vader ziek is

of overlijdt, kan dit voor de oudste

eveneens grote gevolgen hebben. Ook

afwezigheid van beide ouders doet zich

voor. Soms is de achterliggende reden

voor een ingrijpende wending in het

leven van de oudste dochter van geheel

andere aard. Moeilijke financiële

omstandigheden brengen bijvoorbeeld

ook allerlei consequenties met zich

mee. Vanzelfsprekend kan ook een com-

binatie van factoren een rol spelen.

Een tweede aspect is de wijze waarop

het meisje reageert. In sommige boeken

is duidelijk sprake van opoffering die

dan gepaard kan gaan met opstandig-

heid. In andere boeken biedt het meisje

zelf haar hulp aan of accepteert ze de

situatie blijmoedig. De wijze van reage-

ren kan in een aantal gevallen in ver-

band gebracht worden met een christe-

lijke achtergrond.

De gevolgen van een en ander voor het

leven van de oudste vormen het derde

aspect. Soms kan ze een opleiding niet

volgen of moet ze deze afbreken. Ook

kunnen er consequenties zijn met

betrekking tot vriendschappen en lief-

desrelaties. De verhouding tot broers en

zusjes kan eveneens veranderen.

T o e n  m o e d e r  z i e k  w a s

Ziekte of overlijden van moeder vormt

de eerste reden dat een beroep gedaan

wordt op de oudste dochter. Een duide-

lijk voorbeeld is het boek Toen moeder
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ziek was (1929) door To Hölscher. De

zeventienjarige Agnes vervangt in dit

verhaal haar moeder als deze voor drie

maanden opgenomen wordt in een

sanatorium. Zij doet dit als vanzelfspre-

kend en wuift bezwaren van haar moe-

der weg als deze oppert dat Agnes toch

nog wel heel jong is om het huishou-

den te doen.

‘Maar Moeder, ik ben toch al zeventien!’

viel Agnes in, een beetje verontwaar-

digd. ‘En ik heb toch koken geleerd, en

ik kan stoppen en verstellen, en Betje is

er toch óók nog om me te wijzen en te

helpen!’

Ondanks haar bezorgdheid en bezwa-

ren is moeder ook blij met ‘die bereid-

vaardigheid van haar oudste’. In Agnes

is geen spoor van opstandigheid.

Integendeel ze vindt haar nieuwe status

wel interessant: ‘Morgen zou ze hele-

maal de plaats van Moeder innemen.

Toch wel gewichtig. Ze kleurde een

beetje bij de gedachte. Het leek zo veel

interessanter om ècht de baas te zijn,

dan zoals nù. Ja, nu deed ze ook wel

veel van Moeders bezigheden, maar

Moeder wàs er toch altijd en de kinde-

ren liepen tòch honderdmaal met hun

klachten en noden naar Moeder, al had

de dokter nòg zo streng rust voorge-

schreven. Maar morgen. Dan had zìj de

verantwoordelijkheid. Toch wel een

prettig gevoel gaf dat. Zo echt

volwassen.’

Ook in Een meisjeskwartet (1937) van

Nanda en in Toen Jop van school kwam

(1941) van N. Verschoor-van der Vlis is

de moeder afwezig vanwege een rust-

kuur. Hier zijn het respectievelijk de

achttienjarige Dien en Jop die het gezin

en de huishouding draaiende houden.

Beide meisjes aanvaarden hun taak

moedig en sluiten hun ogen niet voor

de problemen waarmee ze te maken

krijgen. 

Z u l  j e  g o e d  o p  m i j n  

j o n g e n s  p a s s e n

Anders is de situatie in Oudste (1897) van

Tine van Berken. Rosien Voorthuis moet

regelmatig voor haar broertjes zorgen,

omdat hun moeder niet sterk is en hun

Bep hoopt dat haar jongere zusje haar taak

op den duur wil overnemen, zodat ze kan

trouwen met Frits.

Omslag van ‘Bep doet de huishouding’ door

Lina Tervooren (1928).

‘Boendermartje’ door Netty Streef (1953) is

het verhaal over de tienjarige ouderloze

Martje die bij haar grootvader woont en voor

hem het huishouden doet. Het boek heeft

een christelijke achtergrond.

Als moeder stervende is, vraagt ze haar oud-

ste dochter: ‘Cis jij bent de oudste, verlaat de

kinderen nooit’.

Omslag van Netty Heyligers voor J.P.

Zoomers-Vermeer, ‘De vier uiltjes’ (1924).
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vader reeds overleden is. Zij vindt haar

taak zwaar, vooral ook omdat ze graag

plezier maakt en er met vriendinnen op

uit trekt. Afspraken met haar moeder

vergeet ze nogal eens, wat soms tot con-

flicten leidt. Als moeder weer ziek

wordt, wordt haar verantwoordelijk-

heid nog groter. Uiteindelijk blijkt de

zorg te zwaar te zijn. Haar broertjes

gaan dan naar familie, terwijl mevrouw

Widema, een vriendin van moeder,

Rosien komt helpen bij de verpleging

van haar moeder. Deze doet Rosien

inzien hoe verkeerd haar gedrag is

geweest. Rosien besluit dan een tweede

moeder voor haar broertjes te worden. 

Dat is gedurende een lange periode

nodig: moeder wordt steeds zieker en

overlijdt ten slotte. Rosien zorgt ervoor

dat haar broers goed voorbereid naar

het gymnasium gaan, maar het kwelt

haar dat ze zelf niet verder heeft kun-

nen leren. Dankzij mevrouw Widema

kan ze wat vertaalwerk doen. Haar

broers waarderen haar zorg erg en

Rosien beseft dat hun vriendschap en

liefde haar het meest waard is. Daarbij

voelt ze het als een troost dat ze in

daden antwoord kan geven op het laat-

ste verzoek van haar moeder toen deze

stierf: ‘Zul je goed op mijn jongens pas-

sen, en hun moedertje zijn?’

Ook in andere boeken komt voor dat de

stervende moeder een beroep doet op

de oudste dochter. In De vier Uiltjes

(1924) van J.P. Zoomers-Vermeer sterft

moeder met de woorden: ‘Cis, jij bent

de oudste, verlaat de kinderen nooit.’ In

Bep doet de huishouding (1928) zijn het

geen woorden, maar een vragende blik

in de ogen van haar stervende moeder,

die Bep doet besluiten haar vader te vra-

gen voor het gezin te mogen zorgen.

V a d e r l o z e  g e z i n n e n

Zoals in Oudste van Tine van Berken is

ook in diverse andere boeken sprake

van vaderloze gezinnen. Een treffend

voorbeeld van de mogelijke gevolgen

hiervan voor de oudste dochter vinden

we in Ali gaat in een dienstje (1947) van

Gr. Gilhuis-Smitskamp. Ali moet van de

MULO af, nadat haar vader is gestorven.

Ze moet in een dienstje, zodat ze de

inkomsten van het gezin kan aanvullen.

Ze vindt dit heel erg, maar schikt zich

in de nieuwe situatie en doet erg haar

best. Het lijkt of ze een en ander geac-

cepteerd heeft, maar innerlijk heeft ze

het er nog erg moeilijk mee. Ze voelt

zich soms erg opstandig. Pas na een

gesprek met ‘haar mevrouw’ vindt ze

innerlijk rust.

In boeken waarin de vader overleden is,

spelen dikwijls ook financiële proble-

men een rol. Het gezin is meestal van

inkomsten verstoken en moet in alles

een stapje terugdoen. Verhuizen naar

een kleinere woning en het bijstellen

van toekomstplannen horen daarbij.

Een goed voorbeeld is Moeders oudste

(1921) door Willy Pétillon. Frans

Hooghwinckel, de oudste dochter, wil

graag schrijfster worden, maar wordt

door haar voogd min of meer gedwon-

gen om een opleiding voor onderwijze-

res te volgen. Met tegenzin schikt ze

zich. Door uiteindelijk met haar taalle-

raar te trouwen kan ze aan een loop-

baan voor de klas ontkomen. ‘Bij hem

mag ze alles schrijven wat ze wil en zal

ze nooit voor een klas gesleurd worden.’

Cile uit Moed (1931) van E. Knuttel-

Fabius droomt er juist van om onder-

wijzeres te worden. Haar oom en tante,

bij wie ze na de dood van haar ouders

in huis is gekomen, denken daar anders

over. Zij willen dat Cile keukenmeisje

wordt bij een familie. De ziekte van

Cile’s moeder heeft namelijk alle finan-

ciële reserves opgeslokt. Cile heeft er

wel moeite mee, maar legt zich er bij

neer. In Moed wordt een dergelijk

besluit eerlijk en met begrip met Cile

besproken. Cile’s oom en tante hadden

het ook liever anders gezien. 

In Eens moet de zon toch weer schijnen

(1925) van Maren Koster is van open-

heid geen sprake: Lineke’s moeder en

grootmoeder zijn overleden en haar

vader verblijft in het buitenland om

daar zijn brood te verdienen (wat niet

zo goed lukt). Daarom moet Lineke bij

een oom en tante gaan wonen, waar ze

aanvankelijk als dienst- en kindermeisje

fungeert. 

Ze verwacht echter dat ze spoedig weer

naar school kan gaan. Als ze dit aan de

orde stelt, maakt tante haar duidelijk

dat ze andere plannen met Lineke

heeft: ‘... naar school doen we je niet;

dan kan ‘t nog jaren duren vóór je wat

inbrengt. Jij kan wel wat beters doen

dan op die houten banken te zitten

hangen... jij kan best je kleeren al zelf

verdienen en nog wat erbij ook... en

daarom zal ik ‘s voor je uitkijken...’.

Miep probeert haar baan als

tekenaar en haar taak als

tweede moedertje te combine-

ren, waardoor ze overspannen

raakt. Het duurt geruime tijd

voor ze haar leven weer onder

controle heeft.

Omslag van C.S.T.M. Leeflang-

Oudenaarden voor ‘Moedertje

Miep’ door Ina van Veen-van

der Vlies (circa 1949).
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betrokken bij het gezinsleven dat het

lijkt of de kinderen zonder ouders

opgroeien. In dat geval komen alle zor-

gen en problemen, vaak ook van finan-

ciële aard, bij de oudste terecht. In

Huismoedertje (1925) van Nanda is het

Jes, die het gezin draaiende probeert te

houden. Dat valt bepaald niet mee,

want de financiële zorgen zijn groot en

op haar vader, een kamergeleerde, kan

ze geen beroep doen. Een positieve bij-

drage aan het gezinsleven wordt even-

min geboden door de vader van Cis,

Phil, Uiltje en Pepie Uilenburg in het

reeds genoemde De vier Uiltjes. Na de

dood van zijn vrouw sluit hij zich op in

zijn laboratorium om te werken aan

een uitvinding die hem beroemd moet

maken. Daarbij wordt hij steeds zonder-

linger en gaat het gezinsleven volledig

aan hem voorbij. Cis zorgt voor het

huishouden en probeert haar zusjes een

goede opvoeding te geven.

C h r i s t e l i j k e  a c h t e r g r o n d

Bij diverse voorbeelden is reeds vermeld

of de hoofdpersoon de situatie accep-

teert, uit vrije wil verkiest of hierover

opstandig is. In deze reactie doet zich

soms een ontwikkeling voor, waarbij

een christelijke achtergrond een rol

kan spelen. Heel duidelijk is dat het

geval in het al vermelde Ali gaat in een

dienstje. Wanneer ‘haar mevrouw’ ern-

stig met Ali praat en haar wijst op het

dienen door Jezus komt Ali tot inkeer

en komt aan haar opstandigheid een

einde.

staan. Ze is geen studiehoofd en stelt

haar vader voor om van verdere studie

af te zien. Ze wil thuis helpen in de

huishouding en dit combineren met

zangles. Vader aarzelt. Hij voelt zich

verplicht zijn kinderen iets te laten

leren, zodat ze later onafhankelijk kun-

nen zijn. Uiteindelijk stemt hij in met

Co’s verzoek.

O u d e r l o o s

In gezinnen waar beide ouders zijn

overleden is de situatie voor de oudsten

nog nijpender. Wij zijn jong! (1907) van

Nannie van Wehl is hier een voorbeeld

van. Het verhaal gaat over het gezin

Hoogendijk en het gezin Van Zutfen,

waarvan het eerste ouderloos is. De

twee oudsten, Marianne en Piet, zorgen

voor de andere kinderen. In het vaderlo-

ze gezin Van Zutfen is de moeder niet

in staat het gezin te verzorgen. Zij laat

alles over aan Marie en Albert, die hier

de oudsten zijn.

Ouderloos zijn ook Aafje en Bertha,

respectievelijk 26 en 16 jaar, in Op den

daktuin (1930) van Thérèse Hoven. Aafjes

toekomstplannen zijn veranderd na het

overlijden van hun vader, vooral door-

dat ook haar moeder ziek werd. Na

diens overlijden zijn er ook voor Bertha

geen mogelijkheden meer om verder te

studeren.

H u i s m o e d e r t j e

In een aantal boeken is wel een vader

aanwezig, maar deze is zo weinig

Vader heeft geen vast werk, dus moet Guusje

een baantje nemen.

Omslag ‘Guusje uit de Goudsbloem’ getekend

door Rie Kooyman (1947).

Wederom moet Guusje bijspringen in het

gezin. Nu omdat moeder zwanger is en het

huishouden niet aan kan.

Omslag van Rie Kooyman voor Rie van

Rossum, ‘Guusje op moeders stoel’ (1949).

Daarbij heeft tante voor Lineke een

baantje als kindermeisje voor ogen,

waar deze zeer heftig op reageert, maar

uiteindelijk niets tegen in kan brengen.

Tante heeft echter weinig begrip en

beslist.

G e l d  p r o b l e m e n

Moeilijke financiële omstandigheden

kunnen ook een andere achtergrond

hebben. In Een gelukkig jaar (1929) van

Clémence Bauer speelt de crisistijd een

grote rol. Vader is werkloos en door

ziekte van moeder is het gezin Cramer

nog verder achterop geraakt. De twaalf-

jarige Lizi is de oudste. Ze moet vaak

helpen thuis en moet zich veel pretjes

ontzeggen. Een vergelijkbare situatie

doet zich voor in Guusje uit de Goudsbloem

(1947) van Rie van Rossum. Guusjes

vader heeft geen vast werk, wat tot

gevolg heeft dat Guusje moet bijverdie-

nen. Eigenlijk wil ze graag leren voor

naaister, maar dat zit er niet in. Ze

vindt een dienstje bij een bakkerij. Pas

als vader vast werk heeft – als chauffeur

bij de bakker – is er voor haar de moge-

lijkheid om op naailes te gaan.

Overigens wordt ook in het vervolg

Guusje op moeders stoel (1949) zoals de

titel al zegt een beroep op Guusjes hulp

gedaan: moeder moet rusten tijdens

haar zwangerschap en als vanzelfspre-

kend neemt Guusje haar taken over.

In Zij, die slagen (1927) van Stella Mare

wordt Co geconfronteerd met het feit

dat haar vaders zaken er niet best voor
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Overigens zou het te ver gaan om te

concluderen dat een christelijke achter-

grond vaker gepaard gaat met het

inschakelen van de oudste in moeilijke

gezinssituaties. Eerder gaat het om een

beroep doen op een algemeen verant-

woordelijkheidsgevoel, dat immers

vaak sterk ontwikkeld is bij de oudste.

Cis uit De vier uiltjes en Aafje uit Op den

daktuin zijn voorbeelden van meisjes die

hun eigen verlangens voor de jongeren

uit verantwoordelijkheid steeds opzij

zetten.

Toch is het aantal boeken met een chris-

telijke achtergrond relatief groot.

Duidelijke voorbeelden naast Ali gaat in

een dienstje zijn: To Hölscher, Toen moeder

ziek was; Netty Streef, Boendermartje

(1953); Rie van Rossum, Guusje uit de

Goudsbloem; Ina van Veen-van der Vlies,

Moedertje Miep (circa 1958); Nel Ver-

schoor-van der Vlis, Toen Jop van school

kwam.

T o e k o m s t p l a n n e n

Al meerdere keren is aan de orde

geweest dat de zorg voor huishouding

en gezin voor het oudste meisje conse-

quenties heeft voor haar toekomst.

Vaak heeft dat met haar studie- en

beroepskeuze te maken. Diverse meisjes

moeten hun droom, soms tijdelijk,

opgeven. Dat geldt onder andere voor

Guusje uit Guusje uit de Goudsbloem die

naaister wil worden en voor Cile uit

Moed die haar plannen om onderwijze-

res te worden in duigen ziet vallen. Ook

wat betreft het aangaan van relaties

zijn er consequenties. In Wij zijn jong!

vormen Marianne van Hoogendijk en

Albert van Zutfen een paar, maar ze

besluiten te wachten met trouwen tot-

dat de jongere kinderen in de beide

gezinnen hun zorg niet meet nodig

hebben. In Bep doet de huishouding van

Lina Tervooren hoopt Bep, ondanks het

feit dat ze na de dood van haar moeder

de verzorging van het gezin geheel op

vrijwillige basis op zich heeft genomen,

dat haar taak in de toekomst door een

tante of door haar zusje kan worden

overgenomen. Ze droomt namelijk van

een huwelijk met huisgenoot Frits

Wiersma.

M o e d e r t j e  M i e p

Talenten en aspiraties komen in het

gedrang Bij Miep in Moedertje Miep en

vooral in De Valckeniertjes (1958) van Ina

van Veen-van der Vlies. Miep kan erg

goed tekenen en schilderen en tracht

daar, naast de hulp die zij haar ouders

biedt ,voldoende tijd en aandacht voor

vrij te maken. Dat lukt lang niet altijd.

Miep, behept met een groot verant-

woordelijkheidsgevoel naar het gezin

en naar haar opdrachtgevers, raakt

overspannen. Dit komt tot een uitbars-

ting wanneer haar broertje van drie een

werkstuk van haar verknoeit. Het duurt

geruime tijd voordat zij haar leven

weer op orde heeft.

Miep wordt door haar broers en zusjes

gezien als ‘moedertje Miep’. Bij Miep

kunnen ze altijd terecht. Ook in andere

boeken heeft de oudste vaak zo’n rol

naar de jongere kinderen. Deze jonge-

ren vergeten soms rekening te houden

met de moeilijke situatie waarin hun

oudste zus verkeert. In Toen moeder ziek

was, is Agnes eigenlijk niet opgewassen

tegen de kuren van de andere kinderen.

Vader besluit dan ook de kinderen bij

familie onder te brengen. Dien in Een

meisjeskwartet heeft ook heel wat te stel-

len met haar zusjes. Vooral de egoïsti-

sche Nelie en de jongensachtige Dot

leveren haar nogal wat problemen op.

Gelukkig breekt op sommige momen-

ten de waardering voor hun oudste zus

door. Heel duidelijk is die waardering

in Oudste van Tine van Berken. 

D e  w e r k e l i j k h e i d

Hoe verhoudt zich nu de beschreven

problematiek in de genoemde meisjes-

boeken met de situaties zoals die werke-

lijk hebben bestaan? In de vakliteratuur

is hierover niet of nauwelijks informa-

tie te vinden. Soms zijn er echter voor-

beelden uit het leven.

In 1999 stond in een bekend vrouwen-

tijdschrift een interview met een vrouw

van 57 die als oudste in een gezin met

acht kinderen opgegroeid was. Haar

moeder was ziekelijk. ‘Alle keren dat ze

zich niet goed voelde of in bed lag, ving

ik het gezin op als een moeder. Dat

betekende dat ik naast het huishoude-

lijke werk ook de boodschappen deed

en het eten kookte. Ik verstelde de kle-

ren, probeerde mijn broers en zusjes

manieren bij te brengen.’ Na de lagere

school heeft de geïnterviewde vrouw

niet kunnen leren, doordat ze thuis

moest helpen. Ze concludeert dat ze een

zware jeugd heeft gehad door de last

die op haar schouders werd gelegd. Als

reactie hierop heeft ze later haar eigen

kinderen verwend: zij hoefden nooit te

helpen en mochten leren wat ze wil-

den.

Anders dan in de vermelde meisjes-

boeken is er in werkelijkheid vaak geen

happy-end geweest. Uiteindelijk kan in

de besproken boeken Guusje immers

toch naaister worden en kan Frans in

Moeders oudste haar aspiraties als schrijf-

ster realiseren.

Cile ziet haar toekomstdromen in rook

opgaan. Ze droomt er van om onderwijzeres

te worden, maar wordt na de dood van moe-

der door haar tante en oom als keukenmeisje

bij een familie geplaatst.

Uit: Elize Knuttel-Fabius, ‘Moed’, illustraties

van Nans van Leeuwen (1931).
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Het probleem was echter hoe de vangst

tot die gebeurtenis vers te houden.

Iemand van het stadsbestuur kwam op

de heldere gedachte de vis een bel aan

te binden en hem in de rivier terug te

gooien. Het zou dan een koud kunstje

zijn de steur opnieuw op te halen; het

belletje zou zijn aanwezigheid immers

verraden. Zo gezegd, zo gedaan. 

Tot de bisschop zijn komst aankondig-

de en het pronkstuk van het banket in

allerijl weer moest worden opgevist.

Helaas, de steur was – met bel – vertrok-

ken en liet zich niet horen, laat staan

vangen. Op de dis dus geen steur waar-

mee de Kampenaren van de hoge gast

complimenten hadden mogen verwach-

ten. Sindsdien gaan de burgers van

Kampen voor altijd door voor ‘steuren’. 

B l a u w v i n g e r s

De Kampenaren staan bekend om hun

‘uien’, de aan hun toegeschreven dom-

migheden. Toen in Zwolle bij brand in

de Sint Michaelskerk de alom vermaar-

de klokken uit de toren waren gevallen

en na onderzoek moesten worden af-

geschreven omdat ze niet meer zuiver

van toon waren, dachten de Zwolle-

naren dan ook terstond ze voor een flin-

ke prijs Kampen aan te bieden. Dat de

klokken vals waren, werd er uiteraard

niet bijverteld. Kampen trapte er

natuurlijk in, maar toen de eerste klan-

ken over de straten galmden, begreep

de bevolking dat ze bij de neus was

genomen. Het stadsbestuur besloot

Zwolle betaald te zetten en hoe. Het

keerde het enorme bedrag uit in duiten.

De klerken op het Zwolse stadhuis zou-

den weken nodig hebben gehad om na

te gaan of de uitbetaling klopte. Ze kre-

gen er ten langen leste blauwe vingers

van. Vandaar dat de Zwollenaren nog

altijd ‘blauwvingers’ worden genoemd. 

B l e i s t a a r t e n

De derde stad aan de IJssel is Deventer.

Daar heten ze ‘stokvissen’, naar de

gedroogde kabeljauw die eeuwen gele-

den als een volkomen onbekend vis-

product uit de Skandinavische landen

in de Hanzestad aan wal werd gebracht.

Vissen laten zich schijnbaar gemakke-

lijk tot bespotting van naburige

gemeenschappen lenen. De inwoners

van Zwartsluis staan bekend als ‘blei-

starten’, bleistaarten dus. De blei of

brasem is een zoetwatervis, die in de

wateren rond het stadje voorkomt. Hij

werd vroeger op een speciale manier tot

een delicatesse gestoofd en was vooral

aan welgestelde families voorbehouden.

Zij genoten van het kopstuk en de mid-

denmoten, maar de staartstukken waar

de meeste graten in zaten, gingen terug

naar de keuken als douceurtje voor het

personeel. 

In Genemuiden worden ze ook al voor

vissen versleten. ‘Ruutvoorns’, riet-

voorns heten de dorpelingen daar,

maar ze worden ook wel uitgescholden

Schimpnamen 
in Overijssel

SSSteuren, 
blauwvingers, 
kwekweschudders 
en tukkers

In de jaren toen er nog

steuren in de Gelderse

IJssel zwommen, vond

een Kamper visser een

exemplaar in zijn netten

dat zo zwaar bleek, dat

de man besloot hem de

magistraat van de stad

aan te bieden. Dat

kwam goed uit, want

over enige tijd zou de

bisschop Kampen met

een bezoek komen

vereren en wat zou de

kerkvorst dan rijker en

smakelijker kunnen

worden opgediend dan

die kanjer van een steur. 

Kampen, dromend aan de Gelderse IJssel. 

De spotnaam ‘steuren’ voor Kampenaren

herinnert aan de vis die vroeger in de rivier

voorkwam.

Willem Boxma
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voor ‘koolrapen’. Het stadje heeft zowel

geleefd van visvangst als van landbouw.

Het was spotters dus niet moeilijk uit

de bronnen van bestaan van het dorp

een bijnaam te putten. 

In Blokzijl worden ze ‘katten’ genoemd.

‘Katten’ is een afleiding van Kattenburg,

een wijk in Amsterdam. Na het einde

van de Tachtigjarige Oorlog vestigden

verscheidene koop- en ambachtslieden

uit deze havenbuurt zich in Blokzijl. Ze

kregen van de bewoners van het haven-

stadje spoedig het stempel ‘katten’

opgedrukt, een schimpnaam die in de

loop van de tijd als koekje van eigen

deeg op de gehele bevolking van

Blokzijl overging. 

A p e n  e n  p a p e n

De Vecht volgend komen we in

Hardenberg, waar de ingezetenen als

‘stroppen’ bekend staan. De bevolking

zou eens opvallend aan depressies heb-

ben geleden, hetgeen tot uitdrukking

kwam in een opmerkelijk aantal geval-

len van zelfdoding door ophanging. 

In het nabijgelegen stadje Gramsbergen

wonen ‘apen’, waarom is niet duidelijk.

Waarschijnlijk is hier sprake van een

spontaan opgekomen scheldnaam. Die

van het nabijgelegen Heemse ontlenen

hun schimpnaam ‘papen’ stellig aan de

katholieke geloofsovertuiging die de

overhand had. 

T u k k e r s

Twente biedt een scala aan spotnamen.

De Twentenaren hebben als volksgroep

er zelfs een: ‘Tukkers’. Ze lijden er

geenszins onder als zodanig te worden

aangesproken, ze gaan er zelfs een beet-

je prat op. De bekende, in Tubbergen

geboren staatsman dr. Hermanus

Schaepman (1844-1903) liet meermalen

openlijk weten dat hij ‘er trots op was

een Tukker te zijn’. De oorsprong van

de volksnaam is niet duidelijk. Oud is

hij in elk geval wel. 

Enschedese katholieken, die in 1780 ter

bedevaart gingen in het over de grens

met Duitsland gelegen Stadtlohn, wer-

den daar al voor ‘Tukkers’ uitgeschol-

den en in de vorige eeuw was in Zwolle

‘tukker’ een scheldnaam voor iemand

met rood haar.

B r a n d s t i c h t e r s  e n

o p s c h e p p e r s

In Enschede wonen ‘brandstichters’. In

de jaren waarin de panden nog meren-

deels met riet waren gedekt, zou in

jaren van crisis in de stad met regel-

maat brandstichting zijn voorgekomen,

volgens kwaadsprekers met het oog op

een uitkering van de verzekering. Niet

alleen Enschede genoot deze twijfelach-

tige reputatie. In Holten zou zich dit

wangedrag eveneens hebben voorge-

daan, met het gevolg dat ook de inwo-

ners van dit dorp als ‘brandstichters’

door het leven moeten.

Die van Hengelo staan als ‘opscheppers’

bekend. De in de vorige eeuw in deze

stad opgekomen industrie bezorgde de

bevolking ongetwijfeld een welvarend

aanzien. Jaloezie onder de stede- en dor-

pelingen elders in Twente bleef dan ook

niet uit. In Almelo heten ze ‘beetwor-

tels’, ook wel ‘knollentrekkers’, hetgeen

nog wijst op de eertijdse plattelands-

mentaliteit. In Borne wonen ‘mel-

buulen’, meelzakken. Om dit dorp werd

vroeger veel boekweit verbouwd en tot

meel vermalen. Soms maakte de wind

zich meester van het meel en overdekte

de inwoners ermee tot ze er als meel-

zakken uitzagen. De bevolking van

Delden staat bekend als ‘kwekweschud-

ders’. Op de roggeakkers groeide tot

overlast van de boeren veel ‘kwekwe’

ofwel kweekgras, dat moeizaam met de

greep gewied, moest worden. 

V a a n d e l d i e v e r s

In Oldenzaal heten ze eenvoudig ‘boes-

kolen’, waarmee buiskool of witte kool

wordt bedoeld en waarmee de naam

dan ook wel is verklaard. Het gewas zal

daar veel verbouwd zijn. De Ootmar-

summers worden wel voor ‘siepels’, wat

wil zeggen ‘uien’, uitgemaakt, ook al

weer omdat die rond dit dorp veel ver-

bouwd werden. Interessanter voor

Ootmarsum is de schimpnaam ‘vaan-

deldieven’. In 1747 verloren de kloot-

schieters van Oldenzaal de wedstrijd

met die van Ootmarsum. Toen de verlie-

zers weigerden de prijs van tachtig

dukaten te betalen, namen de overwin-

naars maar het vaandel van Oldenzaal

mee. De Ootmarsummers hebben er de

schimpnaam ‘vaandeldieven’ aan over-

gehouden. Wat van het vaandel is over-

gebleven, wordt nog in hun stadhuis

bewaard.

Vriezenveners gaan door voor ‘venne-

haksen’. De overlevering wil dat drie uit

Friesland verbannen heksen van de

Heer van Almelo toestemming kregen

om zich in het veen te vestigen. Ze wer-

den als zodanig de stichters van

Vriezenveen. De bewoners van Lon-

neker dragen de toenaam ‘papsleef’,

duidend op de armoede die dwong tot

een maaltijd die zo goed als elke dag

bestond uit pap die met een sleef, een

grote houten keukenlepel, op de bor-

den werd geschept. Daartegenover

tekent zich scherp de ‘pronkgoor’ in

Goor af. Ze houden daar van mooi, zegt

men in Twente. Het dorp laat zich dan

ook graag voor ‘het Twentse Haagje’

doorgaan. Was het trouwens eens niet

de zetel van de Twentse graven?

D e  s p o t n a a m l o z e n

Er blijven plaatsen in Overijssel over 

– Vollenhove, Giethoorn, Ommen,

Denekamp, Raalte, Rijssen en Markelo

bijvoorbeeld – waarvan de ingezetenen

klaarblijkelijk geen reden of kenmer-

ken hebben of hebben gehad om op de

hak te worden genomen. En als zij ooit

met een spot-, schimp- of scheldnaam

belast zijn geweest, zal die in de ver-

getelheid zijn geraakt. 

Zwolle in vogelvlucht. Op de achtergrond de

Grote of Sint Michaëlskerk. Kampen kocht de

tijdens een brand uit de toren gevallen klok-

ken en betaalde het hoge bedrag in duiten.

Het tellen bezorgde de Zwollenaren de

schimpnaam ‘blauwvingers’.



Nostalgie

chirurgijn. Het waren de practici die

opereerden, verbanden aanlegden en

verwondingen en beenbreuken behan-

delden. Ze leerden hun stiel in de prak-

tijk, dit in tegenstelling tot de heren

doktoren, die aan een universiteit had-

den gestudeerd. Dat waren de theoreti-

ci, de meesters van de poeders, pillen,

diëten en aderlatingen. In de eerste

helft van de vorige eeuw raakten de

chirurgijns hun medische taak kwijt.

De heren doktoren gingen zich bezig-

houden met het gehele vlak van de

geneeskunst, tot schade van de

chirurgijns.

Met het verdwijnen van de medische

taak voor de chirurgijns verdween ook

Bij het horen van de eerste zoemtoon

richt de rij hoofden langs de wand van

de scheersalon zich naar de deur.

Sommigen beantwoorden de groet van

de binnenkomende met woorden of

met een knik. Dan gaat de conversatie

verder. Uitvoerig wordt besproken wie

nu weer ontslag heeft gekregen en dus

voor het eerst op het stempeluur bij

sociale zaken zal moeten verschijnen.

Want de werkloosheid vreet aan

iedereen, ook aan degenen die op die

vooroorlogse marktdag hun beurt

afwachten in de scheersalon.

C h i r u r g i j n s

De kapper zoals wij die kennen is een

rechtstreekse afstammeling van de

Schril klinkt het geluid van de elektrische zoemer door het vertrek. Tegelijkertijd komt

het lawaai van een passerende sleperswagen naar binnen. De paardenhoeven slaan

vonken uit de straatkeien. Bij het opengaan van de deur stromen marktgeluiden het

vertrek in. Het is een ondefinieerbaar geroezemoes, een geluid van honderden

stemmen. Er bovenuit klinkt de roep van een marktkoopman: ‘Bananen, mooie

bananen, een kwartje de kilo’. Slechts de snerpende toon van de zoemer als de deur

weer wordt gesloten, klinkt harder.

hun embleem – de opgezette krokodil –

uit hun zaak. Een ander uithangteken

van kappers is nog wel eens te zien: de

kappersbaton, een schuin aan de gevel

bevestigde dikke, korte staf met rood-

witte schuin rondgaande strepen. De

kleuren rood en wit zouden nog wijzen

op het verbandlinnen dat de chirur-

gijns gebruikten. Ook komt bij kappers

als uithangteken het scheerbekken nog

voor.

P o l i t i e k

Maar laten we terugkeren naar de

scheersalon uit het begin van dit ver-

haal. We kunnen de scheerklanten niet

te lang laten wachten. Want al kost de

tijd voor deze werklozen dan wel geen

Rustig wachten de klanten, terwijl de barbier

een scheerklant helpt.

Uit: Henry Brown, De Nederlanden
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DDDe barbier 
was er
geknipt
voor

Aart Selles

geld, ze mogen niet te laat thuiskomen

als de warme hap wacht: aardappels

met lawaaisaus of hoogstens spekvet.

In het vertrek heeft het onderwerp

werkloosheid inmiddels plaatsgemaakt

voor de politiek. Bij de komende ver-

kiezingen zal een zekere Anton

Mussert, leider van een nieuwe partij,

de NSB, meedoen. Eén scheerklant

bewondert die man en denkt dat hij

een einde zal maken aan de werkloos-

heid, zoals ook Hitler dat in Duitsland

heeft gedaan. De meesten zijn het daar-

mee beslist niet eens. Ze vertrouwen die

Mussert voor geen steek. ‘Wij willen

onszelf zijn en blijven’, zei koningin

Wilhelmina onlangs. Daarmee zijn ze

het roerend eens. De gemoederen laaien

hoog op.

S c h e e r b a a s

De barbier, de ‘scheerbaas’, laat de dis-

cussie over zich heen gaan. Als de klan-

ten zelf praten, hoef hij het niet te

doen. Slechts onderbreekt hij het

gesprek soms even met de roep ‘de vol-

gende’. Dan zet de nieuwe klant zich in

de scheerstoel, waarvan de kapper de

zitting heeft omgedraaid, zodat de

klant koud zit. Het vloeipapier om de

hoofdsteun is verder afgewikkeld. De

kapper pakt uit een genummerde la

van een ladenkast de scheerspullen van

de klant. Alle vaste klanten hebben hun

eigen gerief. De scheerdoek wordt hoog

onder de kin van de klant geknoopt, het

scheermes aangezet op de scheerriem

en dan begint het ritueel: inzepen,

scheren, afdeppen en poederen.

Meestal zeept de scheerjongen in en

scheert de baas zelf. Warm scheerwater

pruttelt ‘s winters constant op de

kachel en ‘s zomers op een petroleum-

stelletje.

De scheerjongen verdient een klein

loon, evenals een knecht, als de kapper

daarvoor tenminste emplooi heeft. Een

groot deel van hun inkomen moet uit

de fooienpot komen. Als bijverdienste

wenst de scheerjongen de vaste klanten

bij de jaarwisseling ‘gelukkig nieuw-

jaar’. Dezen krijgen dan een goedkoop

almanakje in de hoop op een ruime

fooi.

Veel mannen laten zich driemaal in de

week scheren, bijvoorbeeld op maan-

dag, woensdag en zaterdag, enkelen

komen vier keer, sommigen maar twee

of één maal. Maar die lopen dan ook de

hele week met een ‘baard als een oude

jood’. Mensen met tijd en geld, zoals

fabrikanten, leraren, doktoren komen

elke dag, behalve natuurlijk op zondag.

G e s c h i e d e n i s

Al in lang vervlogen tijden heeft de

man zich ontdaan van zijn specifiek

mannelijke baardtooi, aanvankelijk

met scherpe stukken steen, later met

bronzen, ijzeren en zelfs gouden scheer-

messen. Het eerste veiligheidsscheer-

mes werd in 1762 in Frankrijk uitge-

vonden. Andere typen ontstonden in

Engeland in 1828 en in de Verenigde

Staten in 1880. Alle ontwerpen bezaten

vaste messen. Totdat de Amerikaan

King Camp Gillette in 1895 toen hij

zich stond te scheren een geniaal idee

kreeg: het verwisselbare scheerblad. Het

duurde jaren voor Gillette met zijn pro-

duct vaste voet aan de grond kreeg, in

1903 verkocht hij zijn eerste partij van

51 apparaten en 168 mesjes. 

Het eerste droogscheerapparaat werkte

mechanisch en stamt uit het begin van

twintigste eeuw. In 1923 vroeg de

Amerikaanse kolonel Jacob Schick

patent aan op een elektrisch scheer-

apparaat.

Door al deze verbeteringen heeft de

kapper nu geen scheerklanten meer. 

De tijd van de zaterdagse scheerdag,

toen iedere klant kwam opdagen en de

kapper werkdagen maakte van ‘s mor-

gens half acht tot ‘s avonds half negen,

is voorbij. Maar toch blijft het kappers-

vak, gepaard gaande met lang voorover

staan, uiterst vermoeiend. Want je

moet voor kapper echt geknipt zijn.

De barbier zet het

scheermes aan op

de scheerriem.
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G e z e g d e n

Hij is er geknipt voor 

(zeer geschikt)

Iemand de baard afdoen 

(de baas spelen)

Iemand in de baard vliegen (ruzie

maken)

Iemand iets in de baard wrijven

(verwijten)

Goed gezeept is half geschoren

Zijn woorden snijden als een

scheermes

Hij heeft hem zonder zeep

geschoren (afgezet)

Men scheert elkaar daar zonder

barbier (redt zichzelf)

Hier heeft de ene barbier de ander

geschoren (afgezet)

Wie net wil leren scheren, schere

eerst de gek (begint langzaam)

Een kale kin is gauw geschoren

(waar niets te halen is, is men

gauw klaar)

Het is kwaad kammen waar geen

haar is

Ik zal hem wel eens knippen en

scheren (flink onder handen

nemen)  

Om de baard van de keizer spelen

(spelen zonder inzet)

Iemand er met de haren bijslepen

Alles op haren en snaren zetten

Een haar in de boter zoeken

(vitten)

Zich de haren uit het hoofd trekken

(spijt hebben)

Geen haar op mijn hoofd dat er aan

denkt 

Een vos verliest wel zijn haren

maar niet zijn streken (karakter

verander je niet)

Iemand tegen de haren instrijken

Iemand geen haar krenken

Mijn haren rezen ten berge

(ontzetting)

Zijn wilde haren verliezen

Haar op de tanden hebben 

Hij laat zich geduldig scheren

(betaalt alles wat wordt gevraagd)

Het is daar geschoren en

ongeschoren (gemengd gezelschap) 



Anderen zeggen dat monsieur Breziers,

hovenier van de Brusselse kruidentuin

ontdekte dat de chichorei in de winter

in het donker kropvorming vertoonde. 

Persoonlijk vind ik het eerste verhaal

het leukst, maar feit is dat sinds die tijd

Brussels lof of witlof in België op aller-

lei heerlijke manieren wordt klaarge-

maakt. In Brussel werden wij op het vol-

gende gerecht getracteerd.

W i t l o f  o p  z i j n  B r u s s e l s

B e n o d i g d h e d e n :

– 1 kg. bloemige aardappelen

– 0,4 liter volle melk

– 4 stevige struikjes Brussels lof

– 100 gram boter

– sap van 1/2 citroen

– 300 gram kipfilet

– 2 eetlepels bloem

– 0,2 liter gevogeltefond

– 0,2 liter koffieroom

– versgeraspte nootmuskaat

– versgemalen witte peper

– zout 

– 4 plakken gekookte ham

– 1 eidooier

– 50 gram gemalen belegen kaas

Schil de aardappelen. Zet ze op met wei-

nig water en zout en kook ze in 20 - 25

minuten gaar. Giet ze af en maak ze

met de pureestamper fijn. Breng de

melk aan de kook en roer die door de

aardappelen. Voeg peper, zout en noot-

muskaat naar smaak toe.

Verwarm uw oven op 175° C. Snijd de

lofstruikjes in de lengte doormidden en

haal de harde kern er uit. Doe wat

citroensap op de doorgesneden lof-

struikjes en leg ze in een beboterde

ovenschotel. Strooi er wat zout over.

Dek de schotel af met aluminiumfolie

en laat de lof in de oven in  40 minuten

gaar worden. 

Snijd de kipfilet in reepjes en daarna in

kleine blokjes en bak die 5 minuten in

30 gram boter.

Smelt de rest van de boter in een steel-

pannetje, roer de bloem erdoor en laat

die heel even kleuren. Voeg de gevogel-

tefond toe, eventueel aangevuld met

wat water, zodat u een mooie gebonden

roux krijgt. Roer de koffieroom door de

saus en breng die op smaak met peper,

zout en nootmuskaat. Voeg dan de kip

aan de saus toe.

Leg een half lofstruikje op een plak

ham, doe daar twee eetlepels saus op,

leg er de andere helft van het lofstruik-

je op en rol de ham op. Maak ook de

overige pakketjes klaar. 

Verhoog de oventemperatuur tot 

,250° C, of verwarm de ovengril voor.

Maak met een spuitzak een mooie

pureerand in de ovenschotel. Leg de

lofpakketjes in het midden. Roer de

eidooier en de helft van de kaas door de

resterende saus. Schenk die over en

naast de lofpakketjes en strooi de rest

van de kaas over het geheel.

Zet de schaal in de oven of onder de gril

tot het geheel een mooi kleurtje heeft

gekregen.

W a t  k u n n e n  w e  e r b i j  

d r i n k e n ?

Wij dronken een Chardonnay-

Sauvignon uit de Jardin de la France

(Loiredal). Een witte wijn die heel goed

past bij een romig kipgerecht.

Eet smakelijk

Cees Tempel

Toen boer Jan Lammers in september 1830

vanwege de onrusten in de Zuidelijke

Nederlanden met zijn familie zijn boerderij

in Schaarbeek in België onvluchtte ontstond

er iets moois. In zijn kelder had hij namelijk

een laag aarde over zijn chichoreiwortels

gegooid om te voorkomen dat ze geroofd

zouden worden. Teruggekomen ontdekte

hij dat die wortels witte scheuten hadden

gekregen en dat die uitermate lekker

smaakten. De witlof was ontdekt. 
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Koken met traditie

SSScheuten van

Chichoreiwortels

vermaak en
carrière
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‘Ik heb

zes maan-

den gevast en toen

zag ik in een visioen wat ik

moest doen. Ik kreeg een

gave om mensen te gene-

zen.’ De vrouw in de trein

naar Amsterdam is

Hindoestaans en komt

uit Suriname. Ze vertelt

dat verschillende mensen

al baat hadden van haar

genezende gave. Maar er is

ook wantrouwen en

minachting, vertelt ze.

Onder andere van haar

geloofsgenoten binnen

de Baptistengemeente in

de Bijlmer. ‘Ze zijn

jaloers’, zegt ze glimla-

chend. ‘Want ik ben de

enige die deze gave

gekregen heeft. Dat is

mij gezegd.’ De kle-

ren slobberen om

haar lichaam. De

gelige, oranje

legging flappert om haar dunne benen.

Haar wangen zijn ingevallen en ze heeft

weinig spek op de armen. Het enthou-

siasme is niet te temmen. ‘Je moet eens

langskomen bij ons in de Bijlmer’, zegt

ze als ze haastig de coupé verlaat op

Amsterdam Amstel.

In veel godsdiensten is niet eten een

belangrijk onderdeel van het godsdien-

stig leven. Moslims vieren de Ramadan

en katholieken kennen een vastenperio-

de voor Pasen. Niet alleen zorgt vasten

voor reinheid, maar ook verhoogt

het de kans op contact met God,

met het hogere.

W o e s t i j n v a d e r s

In het vroege christendom waren de

woestenijvaders ware kampioenen in

het vasten. Hoe strenger je vastte hoe

meer aanzien je kreeg. De overlevering

vertelt bijvoorbeeld van de heilige

Macarius van Alexandrië die ieder naar

de kroon stak in sober eten. Toen hem

ter ore kwam dat een andere asceet

slechts één pond voedsel nuttigde per

dag, besloot hij nog strenger te vasten.

Niet meer dan één hand brood at hij.

Hij stopte zijn schamele brood in een

houder met een smalle opening en at

niet meer dan hij in een keer door de

opening kon trekken. Toen hij hoorde

dat er een man was die nog strenger

vastte, besloot hij alleen op zondag te

eten en geen brood meer, maar alleen

een paar koolblaadjes. 

V r o u w e n  o f  m a n n e n

De vroegste vastenverhalen gaan vooral

over mannen. Vanaf de late middeleeu-

wen treden ook vrouwen op de voor-

grond. Opvallend is dat bij deze

vrouwen een werkelijk afkeer van voed-

sel zich manifesteert. Margaretha van

Yperen kon alleen een hostie verdragen. 

De vrouwen waren echter niet alleen

bezig met het hongeren, zij verrichtte

Slank en mager is geld

waard. Dunne en extreem

magere modellen

vullen de mode-

bladen. Fotomodel

Kate Moss maakt

carrière met

een

lichaam

dat wel

getypeerd werd als ano-

rexia-model. Kate Moss is

populair vanwege haar

lichaam. Mageren en

hongeren zijn in het

verleden ook middel geweest

om aanzien te verwerven,

geld te verdienen of

om nader tot god te komen. 

MMMageren als

Het levende skelet Claude Ambroise Seurat 

(1797-18??) was zo mager dat je door hem heen kon

zien als men een kaars achter zijn rug brandde.

Foto uit: ‘Vastenheiligen, wondermeisjes en honger-

kunstenaars, een geschiedenis van de magerzucht’ 

Piet de Boer

Wondermeisjes en
hongerkunstenaars
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daarnaast ook religieuze hulp. Maria

van Oignies vaste veertien dagen om

een demon uit te bannen bij een non.

Ida van Leuven had door het vasten de

kracht om wonderen te verrichten. Zij

liet op miraculeuze wijze brood ver-

meerderen om armen en behoeftigen te

voeden. 

Door de kerkelijke autoriteiten werd

afwijzend gereageerd op de activiteiten

van deze vrouwen. Zij doorbraken het

monopolie van de kerk die beheerst

werd door mannen. Er werd actie

ondernomen tegen deze concurrentie.

Plaatselijk geestelijken kregen opdracht

de vastende vrouwen in de gaten te

houden. De volhouders moesten zich

ook voor een commissie verantwoor-

den. De controles leidden soms tot

opzienbarende ontmaskeringen. Zo

bleek een devote vastenvrouw in

Venetië een geheime berg-

plaats te hebben in een van

de twee bijbels die ze bij

zich had tijdens haar

opsluiting. De veront-

waardiging was groot.

Vooral over de ont-

maskeringen van de

stiekeme eetsters ver-

schenen  pamfletten

en vlugschriften. De

bedriegsters waren

een soort kermisver-

maak.

N e p w o n d e r

De nepwonderen werden in

zalen en tenten aan het

publiek getoond. In een pan-

opticum in het oude Doolhof in

Amsterdam zat op een vergulde

houten troon het wassen beeld

van Eva Vliegen. In 1634, zes

jaar na haar ontmaskering zat dit

‘Leugenachtig wijf’ daar al. En bleef op

haar plek tot de sloop van de Doolhof in

1862. De Amsterdamse oudheidkundige

Jan ter Gouw schreef in 1872 een artikel

Rechts: De Amerikaan dokter Henry Tanner

tijdens zijn veertigdaagse hongerproef in

1880. Hij toonde hiermee aan dat de mens

zonder ernstige gevolgen lang zonder

voedsel kon.

Circussen vertoonden ook extreem magere

mensen. Hier een promotiebiljet van het

circus P.T. Barnum met ‘The original thin

man’: Isaac Sprague (geboren 1841) naast de

dikke dame. Isaac was schoenmaker en

kruidenier en woog ongeveer 26 kilogram. 

Foto’s uit: ‘Vastenheiligen, wondermeisjes en

hongerkunstenaars, een geschiedenis van de

magerzucht’ 

Uiterst rechts: Engeltje van der Vlies naar een

tekening uit 1827. Engeltje was een toeris-

tische attractie in Pijnacker, omdat ze tien-

tallen jaren niets zou hebben gegeten. 

Tekening uit: ‘Van vastenwonder tot

magerzucht, anorexia nervosa in historisch

perspectief’
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over de ‘troon’ van Eva Vliegen alias Eva

van Meurs en begint zijn relaas met

‘Velen zullen zich Besje van Meurs in ‘t

oude doolhof nog wel herinneren. Daar

zat ze op een vergulde houten troon

naast een beeld van de hertog van Alva

en een ‘levensgroote Chinees’. De tekst

bij de troon van de ontmaskerde Eva

luidde: 

“Dat is Bessie van Meurs, dat

leugenachtig wijf,

Ei zie, zij schudt haar hoofd, en zweert

nog even stijf

In 32tig jaar heeft zij geen brood

gegeten

Wel ‘t leugenachtig wijf, liegt dat de

steenen zweeten.”   

Het beeld richtte zich ratelend op tij-

dens de voorstelling en tot vermaak van

de toeschouwers bewoog de arm naar

de mond om de broodkruimels van het

gezicht te vegen.

E n g e l t j e  v a n  d e r  V l i e s

In de negentiende eeuw vond de laatste

opbloei van het religieus hongeren

plaats. Het is ook de tijd van de wonder-

meisjes die hun levensonderhoud ver-

diende met niet-eten. Het waren vaak

jonge vrouwen die het onmogelijke

presteerden op het gebied van voedsel-

onthouding. Onderzoek leidde ook toen

tot ontmaskering of hadden een drama-

tische afloop. Doordat de vrouwen

gedurende langere tijd constant in de

gaten gehouden werden door de inspec-

teurs konden ze echt niets eten. In 1869

overleed de twaalfjarige Sarah Jacob uit

Wales tijdens zo’n inspectie-onderzoek. 

De echt slimme hongermeisjes wisten

de dans te ontspringen. De Zuid-

Hollandse Engeltje van der Vlies werd

pas na haar dood ontmaskerd. Dertig

jaar had ze als vastenmeisje geleefd in

Pijnacker. Engeltje was vanaf haar

jeugd al ziekelijk. Ze had last van haar

darmen en leed aan ‘hysterische toeval-

len’. Ze at weinig. Waarschijnlijk van-

wege een vernauwing in de slokdarm.

Een van de weinige dingen die ze bin-

nenhield was voedsel dat ze uit viskop-

pen zoog. De belangstelling voor

Engeltje nam grote vormen aan. In

1826 - Engeltje is al twaalf jaar aan het

mageren - constateert chirurgijn

Grooteboer dat ze veel publiek trekt.

Die zomer komen er al duizend mensen

langs. Engeltje was een toeristische

attractie geworden. Ze stond zelfs ver-

meld in een Engelse reisgids. 

Engeltje was een bezienswaardigheid,

maar ze deed geen wonderen of gene-

zingen. Bezoekers gaven haar geld om

haar te mogen bezoeken en met haar te

praten. Engeltje deed geen wonderbaar-

lijke dingen en was ook niet met een

religieus doel aan het mageren.

Engeltje leefde ervan. 

G r u t j e s

De ontmaskering kwam pas na haar

dood op 23 december 1853. Engeltje

werd opengesneden. Onder leiding van

de hoogleraar fysiologie en anatomie

uit Leiden H.J. Halbertsma werd het lijk

van Engeltje in het klaslokaal te

Pijnacker ontleed. 

Dominee Koetsveld deed verslag van de

lijkschouwing die met publiek plaats-

vond. De afloop was dramatisch, zo

schrijft de dominee: “(...) opeens ging

het ontleedmes als een signaal in de

hoogte. Er valt een zware vloek; het

spijt mij, dat ik het zeggen moet, maar

het is te vergeven; want de karnemelk

met grutjes, ten deel nog onverteerd,

kwamen uit de ingewanden tevoor-

schijn, als het corpus delicti, dat het

vroom, of gewis niet vroom bedrog

bewees.’ Toen sloeg ook het echtpaar

door waar Engeltje ingewoond had. Zij

verdedigden zich door te zeggen dat ze

arm waren en van dergelijke voordeel-

tjes moesten leven. Ze waren in hun rol

getraind door de bewoners waar

Engeltje eerst gehuisvest was. Ook de

verzorgster gaf toe dat Engeltje dage-

lijks ‘thee-boullon’ en melk gebruikte.

Na onderzoek bleek ook hoe Engeltje

het vier weken durende onderzoek had

doorstaan. Er was een geheim luikje in

haar bedstede waardoor ze voedsel kon

krijgen.

Z i e k t e

Onthullingen als deze voedde de scepsis

bij artsen, wetenschappers en het

publiek. Bovendien verschenen aan het

einde van de negentiende eeuw voor

het eerst publicaties waarin het mage-

ren als ziektebeeld naar voren komt.

Ook Freud en anderen droegen verkla-

ringen aan, de een nog sensationeler

dan de andere. De wil om weinig te

eten zou volgens deze therapeuten bij-

voorbeeld een gevolg zijn van de angst

om ‘via de mond bevrucht te worden’.

Hongeren was niet langer een prestatie

of een wonder. Steeds meer werd het

Vastendagboek voor

kinderen (1941)
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gedrag van deze vrouwen gezien als

ziekte. De heiligen in de dop werden zo

patiënten. Opvallend is dat vooral het

aantal vasten- en hongervrouwen sterk

daalde.  

H o n g e r k u n s t e n a a r s  

In de negentiende eeuw bleef hongeren

wel een attractie die commercieel werd

uitgebaat op kermissen en in het circus.

Constantijn Huygens beschreef een

hongerkunstenaar op de kermis in zijn

gedichtenbundel Korenbloemen (1672):

‘een gebaerden knecht, die met sijn

hooft en borst sat / Op sijn verdort

geraemt, maar veeltijds goeden dorst

had.’ 

Echt beroemd werden de levende skelet-

ten in de negentiende eeuw. De

beroemdste vertegenwoordiger is de

Fransman Claude Ambroise Seurat.

Seurat was een internationale artiest

die in Frankrijk, Engeland en

Nederland langs kermissen reisde om

op te treden. Het levende geraamte was

zo mager dat in het donker met kaars-

licht zijn buik doorzichtig leek. Seurat

was broodmager, woog in 1825 36 kilo-

gram en was 1.67 m. groot. Tijdens zijn

optreden had hij niets anders aan dan

een lendelapje. De toeschouwers kon-

den daardoor zijn uitgeteerde lichaam,

ingevallen gelaat en ‘ontvleesde’ armen

en benen goed zien. ‘Voor eenig weten-

schappelijk navorscher’ wilde Seurat

ook zijn lendedoek nog uittrekken. 

In 1830 stond deze l’homme anatomi-

que tijdens de Septemberkermis op de

Botermarkt in Amsterdam. In een ‘ker-

miswandelaar’ van dat jaar staat over

Al gauw kwamen er mensen die de pres-

tatie van Tanner wilden verbeteren.

Niet eten was sportief vermaak en niet

langer een wonder. 

H o n g e r e n  i n  e e n  r e s t a u r a n t

In de jaren twintig was Berlijn het cul-

turele centrum voor hongerartiesten.

De historicus Pieter Jan Bouman

beschrijft in zijn boek Revolutie der eenza-

men een bezoek aan het restaurant Zum

Goldenen Hahn in de jaren twintig. De

attractie van het Berlijnse restaurant

was de hongerkunstenaar, die midden

in de zaal onder een soort glazen stolp

zat. Het levende geraamte rookte een

sigaret en was gekleed in een smoking.

Verder stond er in de stolp alleen een

tafeltje met een glas water. Op een

schoolbord stond dat de ‘kunstenaar’ al

28 dagen niet gegeten had. 

Onder de gasten van het restaurant was

de prestatie van de hongerkunstenaar

het onderwerp van gesprek.

Ondertussen deed men zich te goed

deed aan gebakken aardappelen en

Wiener schnitzels.  

F r e a k s

Na de jaren twintig was het gedaan met

de populariteit van hongerkunstenaars.

Later dook sporadisch nog wel eens een

artiest op maar de grote belangstelling

was verdwenen. Een van de laatsten die

hun vermagerde lichaam aan publiek

toonden, waren de Amerikaan Pete

Robinson en Glenn Puley. Robinson, 29

kilogram zwaar trad op in het attractie-

park Coney Island. Pete was getrouwd

met Bunny Smit. Deze dikke dame

woog 234 kilogram. Het stel zat niet

alleen te kijk, maar voerde ook samen

en dansnummer op. In 1932 was Pete te

zien in de beroemde film ‘Freaks’ van

Tod Browning. 

Glenn Pulley was circusartiest en reisde

met het Amerikaanse Ringling circus de

Seurat: ‘Ik had mij een wanschepsel ver-

beeld, doch ik bevond hem blank en

zijn gelaat heeft niets dat schrikverwek-

kend is, integendeel is zijne kleur blo-

zend, hij spreekt in het bijzijn der aan-

schouwers. Hij weegt zo men zegt, 17

Nederl. Ponden.’ Seurat at twee tot drie

ons voedsel per dag en slurpte verdun-

de wijn en donker bier. Drinken was

niet mogelijk, omdat hij te zwak was.

Een bezoek aan dit wonder der natuur

was echter niet goedkoop. Voor een

plaats op de eerste rang moest vijftig

cent worden neergeteld. Tweede rang

dertig en derde rang vijftien cent. Voor

dat geld kon je ook een complete voor-

stelling zien van een paardenspel. Of

Seurat zelf veel verdiende aan de exploi-

tatie van zijn lichaam is onbekend.  

Oud is dit ‘levende skelet’ niet gewor-

den. Hij stierf in 1833 op 35-jarige leef-

tijd. Zoals gebruikelijk bij wonderen

der natuur werd ook bij hem sectie ver-

richt. Het wonder bleek vooral een

lichamelijke oorzaak te hebben. Artsen

ontdekten in de buik van Seurat een

lintworm van bijna vijf meter. 

T r e n d s e t t e r  T a n n e r

Door de verbeterende kennis over de

werking van de spijsvertering kwam

aan het licht dat niet-eten niet zo desas-

treus was als men wel dacht. Hongeren

bleek, mits niet te lang volgehouden,

niet dodelijk. Hongeren kreeg sportieve

trekken. De Amerikaanse arts Henry S.

Tanner was trendsetter. Hij hongerde in

1880 veertig dagen in de Claradon Hall

in New York. Het was een ‘media event’

zonder weerga. Tanner vestigde een

record en was in een klap beroemd. 
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Links: Tekening van het beruchte Eva Vliegen

het vrouwtje van Meurs. Na haar ontmaske-

ring werd er een wassen beeld van haar

gemaakt dat voor publiek tentoongesteld

werd.

Hiernaast: Keizerin van Oostenrijk Sissi 

(1837-1898) zette de toon voor een nieuwe

lichaamscultuur. Slank werd mode.

wereld rond. Tot in de jaren vijftig is hij

circusartiest gebleven. De ‘freaks’ moes-

ten het echter steeds meer afleggen

tegen de film.  

K e i z e r i n  S i s s i

Mageren en afvallen waren ook niet

meer zo bijzonder. Slank zijn was een

teken van beheersing. Een grote deugd

vanaf het einde van de negentiende

eeuw. De nadruk lag bij het eten op ver-

fijnd eten en niet zozeer op de hoeveel-

heid voedsel. Bij kruideniers stonden

weegschalen waar men zich ‘voor amu-

sement’ kon wegen. Vooral vrouwen

gingen lijnen. Dun was de mode.

Trendsetter was de Oostenrijkse

Keizerin Elisabeth beter bekend als

Sissi. In 1864 legde ze definitief de cri-

noline of hoepelrok af om haar slanke

lijn beter te laten uitkomen. Sissi leed

waarschijnlijk aan anorexia. Ze volgde

een streng calorie-arm dieet en deed

fanatiek aan sport en gymnastiek.

T w i g g y

Het duurde nog wel tot het begin van

de twintigste eeuw voordat slank het

geaccepteerde modebeeld werd.

Extreem slank werd ‘hip’ in de jaren

zestig. Het model Twiggy was daar het

ultieme symbool van. In de jaren negen-

tig leek dit ideaalbeeld weer terug te

komen met anorexiamodellen als Kate

Moss. 

Deze nieuwe helden van het mageren

verdienen hun geld niet meer op de ker-

mis of in het circus. Het is hun ook niet

te doen om religieuze ambities. Slank

zijn wordt geassocieerd met gezond,

actief en sportief. Maar het belangrijk-

ste is een esthetische reden. Slank is

mooi en aantrekkelijk. De belangstel-

ling voor deze slanke voorbeeldvrou-

wen is groot. De bladen staan er vol

mee. Je hoeft niet meer naar de kermis

om magere mensen te zien. Een mode-

blad  openslaan of een paar klikken op

het moderne kermisterrein van inter-

net levert een hausse aan plaatjes en

teksten op over deze moderne ‘wonder-

meisjes’.

Twiggy is uitge-

groeid als het

ultieme symbool

van slank zijn. 

Het model Kate Moss is

veelvuldig terug te

vinden op het internet.

35



Z O M E R 2 0 0 1

36

De Russische volkskunst

omvat takken als

metaalbewerking,

houtsnijwerk, keramiek,

lakwerk, borduurwerk,

kantklossen, tapijtknopen en

nog vele andere. Bij een

dergelijke verscheidenheid is het

niet mogelijk om over alle

onderdelen te vertellen. Er is

daarom een keuze gemaakt voor

kunstzinnige metaalbewerking,

houtsnijwerk en lakwerk, waarvan

vooral de laatste twee uitermate

typerend zijn voor het land. 

De Russische volkskunst heeft een col-

lectief karakter. Ambachtslieden heb-

ben in de loop der eeuwen hun werk-

procédé’s steeds in ere gehouden en van

geslacht op geslacht doorgegeven. Dit

betekende echter niet dat een ieder

exact overdroeg wat hij van zijn voor-

ganger had geleerd, want in de loop der

tijden werden de methoden van

techniek en uitvoering aanzienlijk

verbeterd. Bovendien hadden de meeste

ambachtslieden een creatieve inbreng

in hun werk. Uitgaande van de tradities

voegden zij aan hun handwerk steeds

een individueel element toe, waardoor

soortgelijke producten onderling

gelijkenis vertoonden, maar toch ook

uniek waren.

De keuze van het gebruikte materiaal

hing voor een groot deel van de land-

streek af. Zo werden voorwerpen uit

metaal, steen en halfedelstenen vooral

in de Oeral gemaakt, waar veel delf-

stoffen voorkomen. In de noordelijke

streken van het land werden walrustan-

den vaak als uitgangsmateriaal

gebruikt. Maar borduurwerk, hout-

snijwerk of keramiek werd overal ver-

vaardigd. Vroeger hadden de vorm en

versiering van een voorwerp vaak een

magische betekenis. Zij konden zegen-

wensen uitdrukken en zouden het

T. Kars-Lachovetzky
en I. Katroesjenko
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Zilveren beker,

versierd met behulp

van niëllo-techniek

(tweede helft

zeventiende eeuw)

Russische volkskunst

Traditie 
en eigen 
creativiteit

In de achttiende eeuw

werden nieuwe soorten

serviesgoed geïntrodu-

ceerd: samovars, koffie-

en theepotten. Ze werden

gedecoreerd met bloemen,

vruchten, schelpen en fantasiezee-

dieren. Het sierlijke en weelderige ont-

werp was vaak asymmetrisch met veel

krullen en ingewikkeld gebogen lijnen.

N i ë l l o - t e c h n i e k

Bij zilveren voorwerpen werd niet zel-

den de techniek van niëllo toegepast:

een deel van het oppervlak werd bedekt

met een mengsel dat was gevormd uit

zilver, koper, lood en zwavel. De zo ont-

stane fluweelzwarte kleur stak prachtig

af tegen het grijsblauw van het zilver.

Vele voorwerpen voor wereldlijk en ker-

kelijk gebruik werden ermee verfraaid:

schalen, tabaksdozen ikoonbeslagen. De

Moskouse zilversmeden die in de werk-

plaatsen van het Kremlin werkten

(thans is daar een museum), waren al in

de zestiende eeuw meesters op het

gebied van de niëllotechniek. 

F i l i g r a i n

Het woord filigrain komt van de latijn-

se woorden: filium – draad en granum –

korrel. Voor filigrainwerk werden meta-

len gekozen met een hoge mate van

taaiheid en buigzaamheid, bijvoorbeeld

koper, zilver en goud. 

Filigrain bestaat uit twee uiterst dunne

in elkaar gedraaide metaaldraden die er

uit zien als een rij dicht tegen elkaar

liggende korreltjes. Ter aanvulling wor-

den op de draden verder minuscuul

kleine balletjes bevestigd, tot 5, 6 maal

zo klein als een speldenknop, waardoor

het resultaat nog fraaier wordt. Zo kan

men bijvoorbeeld op een paar oorrin-

gen soms wel twee- tot drieduizend van

die zilveren balletjes aantreffen. Bij het

edelsmeedwerk uit de zeventiende en

achttiende eeuw werd filigrain toege-

past om zilveren of vergulde schotels,

drinkbekers, toiletbenodigdheden of

vazen te decoreren.

huishouden en de gezondheid van de

mensen behoeden tegen kwade

krachten. 

M e t a a l b e w e r k i n g :  

g i e t e n  e n  s m e d e n

Een van de eerste ambachten in

Rusland, dat al in de zesde eeuw

genoemd wordt, is metaalbewerking,

onder andere het smeden en gieten van

metaal.

Ambachtslieden werkten in familiever-

band, met hun zonen, broers, leerlin-

gen. Zo werden er aan het eind van de

negentiende eeuw in een van de

Centraal-Russische gouvernementen

wel 2500 familiewerkplaatsen geteld,

waar broches, oorbellen, orthodoxe

kruisjes of huishoudelijke voorwerpen

als vorken, messen, schotels en kaarsen-

houders geproduceerd werden.

Niet zelden voerden de werkplaatsen

opdrachten uit van kerken en kloosters

voor het maken van ikonenbeslag, kan-

delaars of het beslag van kerkelijke boe-

ken. De decoraties werden gevarieerder

en rijker, toen men ook voorwerpen

begon te vervaardigen voor het keizer-

lijk hof, de adelstand of andere rijke

burgers. Al in de zestiende eeuw ston-

den in een van de oudste Russische

steden, Novgorod, ongeveer 200 zilver-

smeden geregistreerd. Mooie voor-

werpen van zilver of goud werden

steeds vaker verfraaid met edelstenen,

halfedelstenen of email. 

Een van de oudste vormen van metaal-

bewerking is het gieten. Het komt er op

neer, dat het verhitte metaal wordt uit-

gegoten in verschillende vormen. Op

deze manier werden armbanden, hals-

kettingen, puntbeschermers voor mes-

sen, zwaardgevesten, kaarsenhouders,

ikonenlampjes en diverse voorwerpen

ter versiering van woonhuizen

vervaardigd. 

Voor het smeden van metalen bleef de

uitrusting van de smid tussen de acht-

ste en het einde van de negentiende

eeuw vrijwel onveranderd: het gloei-

endhete metaal werd op het aambeeld

plastisch bewerkt met behulp van

hamer en

nijptang. Het

metaal werd

gewalst, uitgerekt en

omgebogen in de beoogde

vorm. Aan ieder voorwerp, of het nu

een deurknop was, een slotbeslag, een

trapleuning of een huishoudelijk voor-

werp als een hakmes voor het hakken

van kool, trachtte de smid een mooie

vorm te geven en een origineel ‘design’.

S t a d s g e z i c h t e n  e n

n a t u u r v e r s i e r i n g e n

In het kader van het ontstaan en de

groei van de grote steden in de achttien-

de eeuw, waarvan St. Petersburg hét

voorbeeld is, kwamen er talrijke bestel-

lingen voor het vervaardigen van trap-

leuningen, hekken, omheiningen en

balustrades. 

Vaak werd het smeden van het metaal

gecombineerd met andere fijnbewer-

kingen zoals het drijven. Door het

bekloppen van het afgekoelde metaal

met hamertjes van verschillend model

– de smid had er wel 100 à 200 tot zijn

beschikking – ontstonden versieringen

of voorstellingen in het oppervlak van

het voorwerp. Daartoe werd het dunne

metalen voorwerp op een zachte onder-

grond van hout, lood of was gelegd,

zodat het niet beschadigd raakte. 

Sinds het begin van de twintigste eeuw

werd het handwerk met hamertjes vaak

vervangen door stempels, waarmee een

bepaalde voorstelling in reliëfvorm in

het metaal werd gedrukt. 

Aan het einde van de achttiende eeuw

werd het gebruikelijk om geografische

kaarten op voorwerpen aan te brengen

of allegorische en bijbelse onderwerpen

uit te beelden. Aan het begin van de

negentiende eeuw kwamen stadsgezich-

ten en kloosterafbeeldingen in zwang.

Een geliefd onderwerp was ook het

standbeeld van Peter de Grote in 

St. Petersburg. 
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Gouden oor-

ringen met

cloisonné-

email (twaalf-

de eeuw)

Hiernaast: Schaal van verguld zilver in combinatie

met email en filigrain (zeventiende eeuw)



Onderdeel van

een versierd spin-

nenwiel, besneden

en beschilderd

Z O M E R 2 0 0 1

Sieraden konden ook uit alleen filigrain

bestaan, in dat geval werden verschil-

lende onderdelen aan elkaar gesoldeerd

totdat de gewenste vorm verkregen was.

Niet zelden kreeg het filigrain de vorm

van een ononderbroken gebogen

stengel met spiraalvormige aftakkingen

en diverse vaak gestileerde planten-

motieven met minuscule details. 

E m a i l l e r e n

Filigrain werd nogal eens gecombi-

neerd met email.

De Russische emailleerkunst staat in

het bijzonder bekend om het cloisonné:

op het te emailleren oppervlak werden

randjes gesoldeerd van metaal en bin-

nen de zo gevormde vakjes die soms

een doorsnee hadden van minder dan

een millimeter werd het email aan-

gebracht. Na het branden in de oven

werden de metalen randjes gelijk

geslepen met het oppervlak van het

email. 

Door middel van toevoeging van verf-

stoffen aan emailpoeder kon een

buitengewoon rijk kleurengamma

bereikt worden. Het werd onder andere

toegepast bij het vervaardigen van dure

zilveren en gouden sieraden. 

De bloeitijd van het emailleren viel al

in de tweede helft van de zeventiende

eeuw. Zeer geliefd was doorzichtig

groen email dat werd verkregen door

vermenging van emailpoeder met

verpulverde smaragd. Email werd ook

toegepast bij de decoratie van koperen

voorwerpen: messen, vorken, snuif-

dozen en inktpotten.

Een van de emailleercentra was Veliki

Oestjoeg in de Oeral. Reeds in de zes-

tiende eeuw werden daar door de indus-

trieel Stroganov werkplaatsen opgezet

waar kunstzinnige Russische hand-

werkslieden werkten, voornamelijk lijf-

eigenen. Bijzonder origineel was het

email uit Oesolsk, dat werd beschilderd

met helder gele, blauwe of smaragd-

groene emailleverf waaraan nog uiterst

dun getrokken lijntjes werden toe-

gevoegd. Het resultaat herinnerde aan

een gravure. Op die manier werden

toiletbenodigdheden gemaakt, zoals

parfumflacons en haarborstels. Alle

onderdelen van het product waren

harmonieus op elkaar afgestemd. 

In de Petersburgse werkplaatsen die in

de achttiende eeuw opkwamen, toen

veel rijken zich in de nieuwe hoofdstad

vestigden, werden portretminiaturen

op email vervaardigd en ook kwamen

geschilderde landschappen op tabaks-

dozen, bekers en schalen in de mode. 

D e c o r a t i e v e  h o u t b e w e r k i n g

De decoratieve bewerking van hout

nam een vooraanstaande plaats in bin-

nen de toegepaste kunst van het oude

Rusland en bereikte met name in de

dorpen een grote mate van variatie.

Hout was altijd al het belangrijkste, het

makkelijkst te verkrijgen, materiaal

voor de huizenbouw geweest, maar

werd daarnaast ook toegepast bij de

versiering van huizen en voor de ver-

vaardiging van huisraad, speelgoed

etcetera. Al in de elfde, twaalfde eeuw

werden houten kuipen, deegbakken,

emmers, voedertroggen, lepels, bekers

en dergelijke gemaakt.

Handwerkslieden waren meesters in

het hanteren van bijl, mes, zaag en

beitel, hun belangrijkste instrumenten. 

In het noordelijke Karelië, in de Oeral

en in Siberië werden de kroonlijsten, de

raamkozijnen van de huizen, de balus-

trades en pilaren van bordessen en de

poorten versierd met houtsnijwerk. De

motieven waren meestal eenvoudig en

vrij grof, zonder tierelantijnen, ze

bestonden bijvoorbeeld uit simpele geo-

metrische figuren. Het dak van het huis

38

Doosjes van berkenbast

werd bekroond door een paardehoofd,

een hertekop of door een vogel. Ooit

vormden deze de uitdrukking van

goede magische krachten. Deze beteke-

nis is in de loop van de tijd verloren

gegaan, maar als decoratie zijn ze

blijven bestaan.

Sommige onderdelen van het houtsnij-

werk, zoals de raamkozijnen en de pila-

ren van balustrades werden ook wel

beschilderd met afbeeldingen van die-

ren of bloemenguirlandes.

Binnenshuis waren er vaak schilderin-

gen op deuren en muren, van bloem-

boeketten, wijnranken en bloeiende

struiken. Deze waren een teken van wel-

stand, geluk en voorspoed. De huisin-

richting bestond verder uit beschilder-

de kisten, spinnenwielen en helder

gekleurd eetgerei. Vooral het spinnen-

wiel was vaak een pronkstuk. Het ver-

toonde prachtig, gevarieerd hout-

snijwerk en was bovendien mooi

beschilderd. Huishoudelijke voorwer-

pen werden vaak in de vorm van een

dier gesneden, bijvoorbeeld een zout-

vaatje in de vorm van een eend. Het

handvat van een schep had de vorm van

een vogel. Fantasie en meesterschap

gingen altijd hand in hand. 

B e r k e n s c h o r s

In de Russische dorpen werd veel

gebruik gemaakt van berkenschors. Dit

is aan één kant wit en aan de andere

kant geelachtig en fluweelzacht als

suède. Bij een juiste bewerking wordt

de schors zacht en verbazingwekkend

solide. Er werden zoutvaatjes uit

gemaakt, melkkannen, mandjes voor

het verzamelen van bessen en padde-

stoelen, een geliefde bezigheid van de

Russen, maar ook waterdichte berken-

bastschoenen waar dorpsmensen

vroeger zomer en winter op liepen en

nog vele andere voorwerpen. Soms

werd aan de binnenkant van de schors

met een priem een patroon ingewerkt,

waarna met een scherp mes de achter-

grond werd weggesneden. Dit aldus

bewerkte stuk berkenschors werd dan

op de deksel en de zijkanten van kistjes

en doosjes geplakt. 

G o u d e n  G o g l o m á

Parel van de Russische ambachtelijke

kunst is nog steeds het ‘gouden

Goglomá’. Goglomá is een oud handels-

centrum in midden-Rusland waar vaak

jaarmarkten werden gehouden. Sinds

de zeventiende eeuw kent men dit in

heldere kleuren beschilderde vaatwerk.

De potjes, lepels, schotels en schepjes

werden meestal uit linde- of berken-

hout gemaakt. De speciale behandeling

van het hout resulteerde in een uniek

product. Het voorwerp werd eerst

geïmpregneerd met lijnzaadolie en

daarna met behulp van een tampon

bedekt met een laag aluminiumpoeder

en vervolgens ‘uit de hand’ beschilderd.

Het kreeg dan een laklaag en moest in

de oven uitharden. Onder invloed van

de hoge temperatuur werd de lak geel-

achtig en het aluminiumpoeder onder

de niet beschilderde delen kreeg een

goudachtig aanzien. Omdat niet alle

verfstoffen tegen de hoge temperatuur

bestand waren, werden meestal de kleu-

ren rood, groen, geel, bruin en zwart

gebruikt. Planten- en dierenmotieven

zijn typerend voor het gouden Goglomá

en helder geschilderde bloemen,

bessen, blaadjes, vissen, vogels.

K u n s t z i n n i g  l a k w e r k

Een bijzondere tak van volkskunst mag

wel het lakschilderen genoemd worden.

Dit kwam halverwege de achttiende

eeuw op in de Oeral. Als grondlegger

van het Russisch lakwerk wordt de lijf-

eigene A. Choedojarov beschouwd. Hij

vond een doorzichtige, glanzende lak

uit die niet barstte op een ijzeren,

koperen of houten oppervlak. 

Aan het eind van de achttiende eeuw

nodigde de koopman P. Korobov in

Fedoskino enkele Duitse vaklieden uit

om de ambachtslieden in zijn karton-

fabriek te onderrichten in het vervaar-

digen van gelakt en beschilderd papier-

maché. In de dertiger en veertiger jaren

van de negentiende eeuw was het

Russisch lakwerk al wereldwijd bekend.

De Russische lakminiaturen ontvingen

veelvuldig prijzen en medailles op ten-

toonstellingen. Ook nu is het nog een

van de meest geliefde Russische

souvenirs.

39

Van links naar rechts: 

Met paardenhoofd bekroond dak (tweede

helft negentiende eeuw).

Twee Russische vrouwen bij hun versierd

houten huis.

Het decoreren van een voorwerp van

berkenbast.



Het technologisch proces is in twee

eeuwen sterk verbeterd, maar het

principe van de vervaardiging van lak-

miniaturen is gelijk gebleven.

Acht tot tien of zelfs meer lagen karton

worden met meelstijfsel ingesmeerd en

om een mal gewonden en samen-

geperst. Dit geheel laat men drie dagen

drogen. Daarna wordt de zo ontstane

vorm van de mal gehaald, in een bad

van lijnzaadolie gedoopt en dan in een

warme oven gedroogd. Het product

krijgt een donkerbruine kleur en de

stevigheid van hout. Het papier-maché

wordt nu verzaagd en tot de gewenste

vorm samengevoegd. Het oppervlak

wordt met beitels en polijststenen

bewerkt en geschuurd. Dan gaat er een

dikke laag grondverf overheen en

enkele lagen zwarte lak, de bovenste

laag wordt gemat met puimsteen. De

binnenkant van het voorwerp wordt

rood geverfd en met transparante lak

bedekt. 

F e d o s k i n o ,  P a l e c h  e n  M s t j o r a

Daarna vangt het eigenlijke kunst-

zinnige werk aan, het beschilderen. In

Fedoskino vormden scènes uit het volks-

leven geliefde onderwerpen. Als voor-

beeld dienden vaak lithografieën en

gravures. Een beroemd onderwerp was

‘de Trojka’. 

In het begin van de twintigste eeuw, na

sluiting van de fabriek, werd een

arbeidscoöperatie van kunstenaars

gesticht die tot op heden de tradities

van het lakschilderen bewaard heeft. 

Na Fedoskino kwamen andere centra

voor miniatuurlakwerk op zoals Palech

en Mstjora. In Zjostovo en Nizjnitagil

werden vooral gelakte dienbladen

gemaakt. 

Het miniatuurlakwerk in Palech is

voortgekomen uit het ikoonschilderen

toen dat na de communistische machts-

overname verboden werd. Bepaalde

technieken van het ikoonschilderen

werden gehandhaafd. Zo wordt voor de

miniatuurschildering evenals voor iko-

nen verf gebruikt, bereid op basis van

eigeel. De verf wordt in lagen van varië-

rende dikte aangebracht, van donker

naar licht. Contouren worden aan-

gebracht in goud, verkregen door blad-

goud te vermengen met Arabisch gom.

De randen worden rijk geornamen-

teerd. 

De voltooide schildering wordt bedekt

met minstens zes lagen lak, die tussen-

door worden gedroogd en gepolijst. 

De heldere kleuren van de virtuoze

miniatuurschilderingen tegen de zwar-

te, glanzende achtergrond maken de

voorwerpen – zoals tabaksdozen, juwe-

lenkistjes en naaldenkokers – tot

juweeltjes op zich. Als onderwerp van

de schilderingen dienen vaak sprookjes

of historische gebeurtenissen.  

De kunstenaars uit Mstjora zijn mees-

ters op het gebied van de natuurweer-

gave. Hun personen worden altijd

afgebeeld tegen een achtergrond van

een poëtisch geschilderd landschap dat

in tere kleuren wordt neergezet. 

Het moet benadrukt worden dat de

lakminiatuurschilderingen altijd heel

realistisch zijn. De vorm, de kleur, de

proporties van een levend wezen of

plant kloppen tot in de kleinste details. 

H e t  s y m b o o l  v a n  R u s l a n d :  

d e  M a t r o s j k a ’ s

Iedereen kent de Russische matrosjka’s.

Ze zijn het symbool van de Russische

dorpsschone: de grote, ronde ogen, de

halfronde wenkbrauwen, de mond-

hoeken iets opgetrokken, als in lichte

ironie, de blozende wangen. Het hoofd

is altijd met een shawl bedekt die onder

de kin wordt vastgemaakt. Het haar

heeft een scheiding in het midden. De

matrosjka’s worden overal in Rusland

gemaakt. In de grootste exemplaren

zitten soms 9 tot 11 van dezelfde maar

steeds kleinere poppetjes verborgen. 

Toeristen die naar Rusland gaan, zullen

als souvenier altijd wat Russische volks-

kunstvoorwerpen en vaak ook een

matrosjka mee naar huis nemen. Thuis-

gekomen roepen deze kunststukjes de

herinnering aan en sfeer van Rusland

op. In volkskunst weerspiegeld zich een

samenleving. Wie een matrosjka ziet,

denkt aan Rusland!

Z O M E R 2 0 0 1
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Boven: Goglomá: een met vogelkop 

versierde beker

Rechts: ‘Trojka’, afbeelding op een recht-

hoekige doos van Palech (1925)

In het volgende nummer

Cyber-knuffeldieren

Ooit hadden kinderen alleen echte

dieren om te knuffelen. Op een

bepaald moment werden die

vervangen door troeteldieren, zoals

bijvoorbeeld de pluche teddybeer.

Tegenwoordig is het troeteldier

gemechaniseerd. Het is van elektronica

voorzien en met software uitgerust. Eerst

werden deze computergestuurde software-

dieren uitgerust met een soort schermpje van

een videospel, om er een virtueel dier mee te

simuleren. Toen deze virtual pets als het ware met hersenen

uitgerust werden, waardoor ze als echte dieren leken te

gaan leven, was het cyberbeest – Furby – geboren. 
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Colofon

Literaire kijkdozen 

Vergeten schrijvers: een kennisbron voor het

volksleven?

De boeken van August Pieter van Groeningen

(1866-1894), Justus van Maurik (1846-1904) en de

broers Israël en Emanuel Querido (respectievelijk

1872-1932 en 1871-1943) lieten nauwelijks sporen

na in de Nederlandse literatuur. Omdat hun werk

een licht werpt op het leven in de achterbuurten

uit het fin de siècle, is de tijd rijp voor een

herwaardering. 

Ganzenbord

Vier eeuwen geleden was het

ganzenbord al bekend in

Nederland. Ook nu heeft

iedereen er herinneringen

aan. De een denkt bij het

ganzenbord aan

‘gezelligheid’, de ander heeft

minder prettige herinne-

ringen aan het eindeloos

wachten ‘in de punt’. Het

ganzenbord heeft zich weten te handhaven door steeds met

de tijd mee te gaan. Daarom is aan het ganzenbord de

mentaliteit in een bepaalde periode af te lezen.
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