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r.lnleiding
ietvan Sterkenburg heeft zich uit-
voerig beziggehouden metvloeken

en verwensingen (o.a.Van Sterken-

burg zoor). Het huidige klimaatvan
political co r rectness zo rgt ervoor d at de'ruwe'

taal,waarin zulke woorden voorkomen, niet
meerzo vaa k gesch reven wordt.
ln de rgde eeuw had men minderlastvan zulke

remmingen.

Toen Roland Willemyns eind jaren zeventig
een onderzoekdeed naar hetwoordveld urf-
zinnigheeft Pietvan Sterkenburg het (toen

nog niet gepubliceerde) Woordenboek der

Nederlandsche Taal (WNT)-materiaal daar-

over ter beschikking gesteld. Achterafwerd
de bijzondere Zuid-Nederlandse betekenis

va n'vrijzin nig'op grond va n de gepu bliceerde

studie (Willemyns:.98o) in het laterversche-
nen WNT-deel opgenomen.

Toen wij een decennium latervan startgingen
met een reeks onderzoeksprojecten over de

taalontwikkeling in de rgde eeuw(het recent-

ste overzicht in Willemyns en Va nden bussche

zoo6) is het lexicon daarin weliswaar niet
zo vaak aan bod gekomen, maar bleven wij
a le rt voor wat met het woordve ld urijzi n ni g te
maken had.

ln de rgde eeuwwasde Belgische maatschap-

pij namelijk heel erg gepolariseerd en wel

voora I op basisva n de tegenstel ling klerikaal-

vrijzinnig, die niet alleen op een levensbe-

schouwelijke, maa rvooral ookop een politieke

scheiding der geesten berustte.

In deze bijdragewordtvan de resultatenvan
dat onderzoek tot dusver een kort overzicht
gegeven. Verder proberen we erachter te
komen welke terminologie ergebruiktwerd in
m i nderformeel taa lgebru ik. De meestvoorde

hand liggende tekstsoort daarvoor is verkie-
zingsl iteratu u r. Sterken burgz.i nd b 339

z. Hetwoordveld vrijzinnig
Omdat de informatie in de woordenboeken

over de in Vlaanderen gebru ikelijke beteken is

van determ vri.,zinnig(heid)in het beste geval

te summier, maar meestalzelfs onjuistwas,
heeft Willemyns eerst in 1979 en dan nogeens

in zoo4een sch riftelijke enqu€te doorgevoerd.

Gevraagd werd aan de hand van een lijst met
kenmerken de betekenis te omschrijven van

de termen antihlerihaal, humanist, liberaal,

I i b e rtij n, u rij d e n ke r e n u rijzi n n i g e.

De resultaten van de eerste enqu6te zijn in
Wi I lemyns (r98o) gepubliceerd.

Die van 2oo4wijken er maarweinigvan afen
die afiruijkingen worden in de onderstaande

sa menvatti ng aa ngestipt:

- Driewoorden binnen hetveld doen erhier
ve rder n iet toe, na mel ij k ontik leri kaal, li be-

roal en libertijn.

- De kern van hetwoordveld bestaat uit de

drie overige samenstellende onderdelen:

h u m a nist, u rijde n ke r en u rijzi n nig e. Tw ee

daarvan, urijdenker en urijzinnige, verschi l-

len slechts in nuances. Humonistwijktdaar
enigszins van af, in die zin dat er soorten

humanismen zijn en dat die verschil len blij-

ken uit de antwoorden van de bevraagde
personen (hoewel die aparte interpre-
taties niet uit de cijfers extrapoleerbaar
zijn). Ook i n zoo4 zien de proefpersonen de

su bsta ntieven urijdenker en urijzinnige als

synoniemen.

- Volgens de proefpersonen'is zowel de urf-
denher als de urijzinnige:tolera nt, onkerke-

lijk, ongelovig, ondogmatisch en antikle-
rikaal; hij plaatst 'de mens centraal' en

verded igt het'Vrij Onderzoek' en de'Rech-

ten van de Mens'. Zo dachten de proefper-

sonen van 1979 er over. Die van zoo4zijn
hetdaarmee eens en hebben er bovendien

nog zowel 'athelst' als 'agnosticus' aan

toegevoegd.

De betekenis di eurijzinniginVlaanderen heeft
gekregen dankt hetongetwufeld aan hetfilo-
sofische en politieke klimaat in Belgid, ditwil
zeggen, ze is hetgevolgvan de sterke polari-

sering die in de Belgische sa menleving tussen

klerikalen en antiklerikalen,tussen gelovigen

en ongelovigen altijd heeft bestaan. Die bij-
zondere levensbeschouwelijke en politieke

situatie heeft een bijzonder woordgebruik
noodzakelijk gemaakt. ook in het Belgische

Frans is een vergelijkbare evolutie opgetre-
den'.

Zowel in Vlaanderen als in Walloni6 werd

kennelijk de noodzaak gevoeld een nieuwe

u itd rukkingte vinden voorde hier besproken

filosofische overtuiging, aangezien de zowel

in Nederland als in Frankrijkgebruikelijke en

bestaandeterminologie als ontoereikend werd

erva ren. Ook i n Zwitserla nd overigens heeft het

w oord freisinnig. door de plaatsel ij ke pol itie ke

situatie, een beteken is gekregen die in Duits-

land niet gangbaaris (Willemyns r99z).
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3. De historisch'sema ntische
ontwikkeling van de term
'vrijzinnig'

Zekertot dejaren zestigvan de zoste eeuw

betekende urf zinnigliberaal. Niet altijd, niet

uitsluitend en allicht ook niet overal, maar

in een aantalgevallen heel duidelijkwel. De

betekenis'liberaal' moet men hier verstaan

als'aanleunend bij de liberale partij'. Hetwas

vooral een schrijftaalwoord.

De eerste auteu r(een ti k ouderdan de tweede)

herinnertzich nog zeergoed hoe hetdestijds

gebrui ktwerd in hetzeergepolariseerde West-

Vlaamse stadje Diksmuide. De Diksmuidse

VrijzinnigeVrouwenbond Hulp in Nood,waar

een diepgelouige tante van hem voorzitster

van was, werd in de volksmond de'liberale'

vrouwenbond genoemd, althans doorde libe-

ralen zelf3.

Hoe de anderen, de kaloten, ernaar verwe-

zen weet hij niet.Verderwas er ook een libe-

ra le fa nfare, een I i berale toneelverenigi ng De

Rederijkerskam er HedenYet Morgen Niet (in

de volksmond De morgenieten), de liberale

boogsch uttersveren igi ng Wil lem Tella en zelfs

een libera le vissersverenigi ng De lJzerzonen,

die allemaal uriizinnigwerden genoemd. De

benaming voor'de andere kant' was simpel:

de katholieke fanfare was eenvoudig weg t
muziekuan dekaloten en al de rest navenant.

Hoe d ie va n't m uziek uon de haloten zichzelf

noemden, weet hij niet, maarvermoedelijk,

zoals aan zijn kantook,gewoo n'tmuziek,alsof

er maar66n bestond.

Datwas eigenlijkookzo:van wataan de ande-

re ka nt leefde werd er nauwelijks notitie geno-

men. De wereld was mooi in tweeEn gedeeld

en het contact met de anderen werd zo m in i-

maal mogelijk gehoudens.

Erwaren zelfstwee bioscopen en op devraag

om een film in d ehalote-cinemate gaan bekij-

ken werd steevast met diepe verontwaardi-

ging en een radicaal verbod gereageerd. Het

spreekt vanzelf dat bakkers, slagers en zo

meer van de andere kant nooit gefrequen-

teerd werden.

Tijdens de bitsige verkiezingsca mpagnes (het

resu ltaat was i ed e re kee r dat de koloten zes,de

anderen vijf raadsleden kregen) werden onder

meer liederen gezongen die al heel oud moes-

ten zijn, omdat niemand zich eigenlijk nog

herinnerde overwie hetging. E6n voorbeeld

van datfraais:

En ol die stemt uo bulte Cloet

Eneteneuzelihenoet

Dieuuulekalote

Metzescheuetote6

De gelijkstelling liberaal-vrijzin n ig blij kt al in

de rgde eeuwvoorte komen.

De onderstaande citaten van de zusjes Love-

lingwijzen daarop en datditookin Nederland

het geval was blijkt onder meer bij Matthijs

Siegenbeekdie devorm uriizinnigweliswaar

op linguistische gronden afkeurt, maar wel

duidelijk vermeldt dat de betekenis ervan

'liberaa I'is.

ln een Verklarend Woordenboek met platen

uoor Belgi| en Nederland'door )ozefBa l, profes-

sor'uitrSggvinden we het lem maliberaalmel

a ls betekenissen:'Vrijzi n n ig, Vrijgevig, m i ld'

m ilddadig'voor het adjectief en het bijwoord,

en de beteken is'aanha nger der Li berale partij'

a ls su bsta ntief (Bal r89g: qoS). Conseq uenter-

wijze vindt men onder het lemma uriizinnig

de beteke n i s'l i be ra a l' (a I s adj ectie0 e n wo rdt

verder hetsu bslanlief Vriizi nnigheid genoemd

(id.: 8ZA). Onder het lemma urrTdenkerstaat als

betekenis: 'iemand die zijn eigen gevoelen,

zij n eigen oordeel volgt i n zaken va n geloofen

godsdienst'(id.: 872), een betekenis die onder

u rijzi n ni g dus helema a I n i et wordt ge n oe md.

ln de loopvan de rgde eeuw moeter, in Vlaan-

deren, een zekere betekenisverandering op

gang zijn gekomen waarbij unTzinnig,binnen

hetwoordveld liberoal,vakeren meeren op de

duur misschien uitsluitend gebruiktwerd om

te verwijzen naar de speciale opstelling van

de liberale partij ten aanzien van het geloof

en de godsdienst.Allicht ging ditsamen met

de radicaliseringvan de liberale partij op reli-

gieus gebied tijdens het laatste derde van de

rgde eeuw.

Een van de vroegste ons bekende citaten

waaruitdit blijkt, isvan 1858 (overgenomen

uitde collectie citaten van hetWNT):

Men is er... in den laatsten tijd op u it om den

strijd tegen de schoolwetals d en uriizinnigen

strijd bij uitstekvoorte stellen en de liberale

partij in naam van hare eigen beginselen tot
deelneming aa n die oppositie u itte lokken.

De Koninhtijke Fonfare Sint-Cecelio De Zwaon uit Lichteruelde op stap in tgo4. (foto: uzw De Zwoan, Lichteruelde)
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Hierwordt duidelijk gesuggereerd dat niet
iedereen binnen de liberale partij geneigd

is 'den vrijzinnigen strijd' te voeren en

wordturijzinnig dus als de overtuiging van

een deel van het partijpolitiek liberalisme
voorgesteld.

WanneerSophie Loveling in 1885 schrijft:
daturijzinnigen meest altijd de overtuiging

der geloovigen ontzien dan kan dit eigen-
lijk alleen zo geinterpreteerd worden dat
zij deurijzinnigen aan de ene kant ziet en de

geloouigen aande a ndere ka nt.

Die ontwikkeling gaat langzaam verder:
urijzi n nig w ordt - zoa ls boven gezegd - nog

lang met liberaal geassocieerd, maar meer

en meer krijgt de connotatie onkerkelijk en

antiklerikaal de nadruk. Dat wil echter niet
zeggen dat het al de huidige betekenis un7-

denherhad,ook a I omdat het woord urijden-

hertoen ook bestond en - freq uenter da n van-

daag - gebruiktwerd.
Vi rgi n ie Lovel i ng bijvoorbeeld sch rijft:
'lk knoopte een zeer nauwevriendschap met

mevrouw Leirens aan. Zij was een uitste-
kende vrouw, urijdenkster, en heeft groote

invloed op mijn geest uitgeoefend'.

Virginie Loveling noemt mevrouw Leirens

niet een urijzinnige, maar een urijdenkster,
wat op een verschil in betekenis wijst. Door

a nderzijds te vermelden dat deze vrouw een

grote invloed op haar denken had uitgeoe-
fend, laat ze tegelij k verstaa n zelf d ie den k-

richting nietongenegen te zijn.

Voorbeelden va n de a ndere betekenis bl ijven

echter legio. Het Brugse maandblad't Zal

noemt zichzelf in rgrr'Maand blad der Vrl-
zinnigeW erkers Maatscha ppij Va n C hel uwe's

cenootscha p'en nog in r9z8 noemt datzelfde

blad zich 'Vrijzinnig Strijdblad uitgegeven

door hetVa n G hel uwe's Genootscha p-Li be-

raleVolksbondi

ln het katholieke strijd blad Sc hoolnieuws uit
Couckelaere (r93o-'3r), trekken de oppositi-
onele katholieken van leertegen de doorde
liberale meerderheid aangestelde nieuwe
hoofdonderwijzer va n de gemeenteschool.

De school'buiten den invloed van E.H. Pas-

toor' wordt de'liberale school' genoemd, en

ook een school 'waa rin de groote boom der
vrijmetselarij en urijdenherij zoo machtig
groeit'. Van de nieuwe hoofdonderwijzer
wordt gezegd dat hij voordien gewerkt heeft
'aan het urijdenhersgesticht van De Panne',

dat hij dienst deed in een'ongodsdienstige
school', er wordt verwezen naar zijn 'echte

urijdenhersopinie'en hij wordt drie of vier
keer een 'liberale bestuurder' genoemd.

Geen enkele keerwordt hierdeterm urijzin-

nig gebruikt. Watvooralook nogopvalt is het
freq uente gebru i kvan de term urijdenker, een

term d ie later(in Vlaa nderen) bijna in on bru ik

zalgeraken.

Blijft dus de vraag vanaf wanneer de hui-
dige sema ntische gel ijkstel I i ng urijzinnige =
urijdenher er gekomen is. Toen na de Tweede

Wereldoorlog het Humonistisch Verbond

werd opgerichtgebru ikte men, zoa ls de naa m

aa ngeeft, freq uent de term hu manistisch,dat
toen een soort melioratieve term was voor
het misschien als pejoratief beschouwde

urijdenher.ln devroege literatuurvan het HV

werd de term urijzinnigwel en de term ury-
denker nietzeerfreq uent gebru i kt.

Roland Willemyns en Wim Vandenbussche

(Vrije Universiteit Brussel; FWO en Vrije Uni-
versiteit Brussel)

t. W o o ru a n te I ke n s 5o%o zi ch a I s' ge I oui g' en 5o%
zi ch a ls'on g e lo ui g' I iet beste mpe le n.

z. La'ique of laic= urijzinnig = urijdenkend.

3. Dietonte was dus het leuende uoorbeeld uan

h et feit d ot d e g e I ij kste I I i n g' u rij zi n n i g = v rii -

denkend'toen en daar nog niet bestond.

4. De katholi e ke h eette n atu u rlij k'Si nt-Se ba sti -

aa n', d e katholi e ke fa nfa re'Si nte- Ceci I i o'.

5. ook de tweede outeur (eentihjonger don de

eerste) kan zich die tweedeling nog uit zijn

West-vlaamse kindercijd in de joren tochtig
herinneren, waar kinderen uan kotholieke

buren weigerden met kinderen uan'slechte

m e n se n' (i n ca su u rijzi n n i g e n) te spe I e n.

6. Al wie stemt uoor De Cloet, de bultenaar- ll,ij
heefteen neuszoalseen hoed - Die uuile kaloot
- Met zij n scheef bakkes.

ln een uolgende ofleuering: woordenboekuer-

kl o ri ng e n,sch el d woo rd e n i n ue rki ezi n gspro-

pagan d o, co n cl u si e en bi b li og rofi e.

foto: www.hostu u mzol de r.n I
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Ve rwe nsi n ge n i n rgde-eeuwse po I itie ke teksten

Woordenboekverkla ringen

Yffi.ff'
lieke kiesaffiche uit rgrz waaruit infra geci-

tee rd wordt e n d i e i n B ru gs d i a I ect is opgeste I d,

lezen we onder meer ribberollen (= liberalen),
pa pefretters (= pa penvreters) enframassons
(= franc maEons, vr'rjmetselaars). Het omge-

keerde I igt iets ma kkelij ker: i n West-Vlaa nde-

ren werd/wordt de tegen pa rtij dezer Ceuzen

koloten genoemd, in andere streken ooktsje-

uen (z).Ditzijnvoora I outsidertermen, wa nt
de koloten-tsjeuen noemen zichzelf zelden of

nooit zo 6). Het zijn dus in eerste instantie
pejoratieve termen of scheld na men (4).

Voor een bu itenstaa nder is het kennelij k ook

n iet a ltij d ma kkel ij k d e j u iste bete ke n i s te vat-

ten, zoals blijktuitde enkelewoordenboeken

waarin de term koloot voorkomt. Van Dale

wijst er terecht op dat kalot'het mutsje [is]
dat... rooms-katholieke priesters op de kru in

dragen'. 'Vandaar', zo besluit hij,'geweste-

l'rj k, vero ud e rd' d e'spotn a a m voo r kl e ri ka a l'.

ln de Frans-NederlandseVan Dale wordt als

verta I i ng van calotte ook'ka lot' opgegeven,

zonder verdere uitleg, maar met de marke-

ring Algemeen Zuid-Nederlands'. Onder het
trefiruoord calotin slaat:'aa nha nger va n het
klerikalisme'.

feefwordt in Van Dalevermeld als'(Belgisch-

Nederlands, spreektaal) spotnaam voor een

ch ristendemocraat' (5). Hetwoordveld wordt
verder aangevuld met kadodder (spottend,

verou d e rd), laattenlrop (gewestel ij k, spotte nd),

pij pe n ko p (beledigend), j a p neus (geweste I ij k,

scheldwoord) en... poep (gewestelijk). Isje-

uenstreek is overigens een synoniem voor
jezu'i ete n streelr, ee n'geme n e of h u ich el a c h -

tige streek'(6).Verdervinden we ookgeus met

onder meerde betekenis dieweverwachten,
namelijk'scheldnaam voor protestant, met

name voor calvinist' en, gewestelijk, 'in 't
algemeen iemand die niet katholiek is; ook

scheldnaam voor liberaal'. I n Van Dales 6root
W oo rde n boe k he d e n d oags N e de rl on ds (onder

hoofdredactie va n de gehu ld igde) staat lrolot
vermeld met enkel de volgende twee beteke-

n issen:'priestermutsje, a I pino'.

Omdat kaloot, ondanks de markering Alge-

meen Zuid-Nederlands',toch vooral in West-

Vlaanderen populair blijktte zijn, hebben we

er het West-Vlaams etymologisch woorden-

boek (Debrabandere zooz) op nageslagen.

onder hettrefiru oordcalote (zogespeld) wordt
als verklaring gegeven'klerikaal, fanatieke

katholiek'. Het is ontstaan, zegt Debraban-

dere, u it het Franse calotte,dat daa r a I sinds

het ei nd van de rSd" eeuw pejoratiefgebruikt

werd.Andere mogelijke termen in ditwoord-
veld worden niet opgenomen:Fromoson staat

er n iet i n; geus als su bsta ntiefo okniel;kadod-

der,paap entsjeefontbreken evenzeer (7). ln

het Westvlaamsch ldioticon van pastoor L.

De Bo wordt noch lealoot noch tsjeefopgeno-
men. Hetzelfde geldt overigens voor Cezelles

Loquela.

h de uortge De Geus hon u de eerste ofleuering lezen uan deze boeiende serie ouer de etymologie uan ter-

mendieonsnietureemdzijn...tn dezetweedeen laatsteafleuering buigen RolandWillemynsenWim

Vondenbusschezichouerdewoordenboekuerhlaringenenhetgebruihuanscheldwoordeninuerkiezings-

propaganda.Ditartikeluerscheeneerderin:Moerdijh,F,uonSanten,A.&TempelaaryR. 2oo7. Leuenmet

woorden. OpstellenaangebodenaonPietuanSterhenburgbijzijnofscheidalshoogleraarLexicologieoon

deUniuersiteitLeiden. Leiden: KoninklijkeBrill. ggg-3y.Deredactiedanktdeauteurc.
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ln het recente Etymologisch Woordenboek
(Philippa zoo5)vinden we sub lraloteen lange
etymologische uitleg. Watde beteken is betreft
wordtvermeld dat het in het Frans pejoratief
gebruiktwordtvoor'de priesterstand, de gees-

tel ij ken'en terloops ook'betekenissen die ook
wel gevonden zijn in het Nederlands, maar
daar geen algemene ingang hebben gevon-
den'. I n a I deze geva I len is de verkla ringju ist,
maar nietvol le dig.Een halootis inderdaad een

klerikaal en fa natieke katholiek, maa r naa rons
gevoel wordt de term ook gebru i kt voor a I le,

dus ook voor minder fanatieke katholieken.
Bovendien ontbreektbijna altijd de politieke
betekenis, namelijkdievan aanhangervan de
katholieke partij. I n het ons bekende gebru ik
va n holoot stond en staat de pol itieke con no-
tatie eigenlijkvoorop, de religieuze meerop
de achtergron d.Een goduerdomsche haloteis
nietalleen iemand dievoortdurend in de kerk
zit, maarvooraliemand die in de katholieke
beweging uitermate actief is. ln het verkie-
zi ngspa mflet uit 1912 is dat net zo.

De a uteu rva n het G e nts di a lectw oo rd e n boek,

Lievevrouw-Coopman, ziet het ookzo. Onder
het lemma tseefgeeft hij als betekenis:'Spot-
naa m vooreen kath ol iek, bijzonderge bru i kt op
pol itiek gebied' (Lievevrouw-Coopma n L95o-

5z: r48z). H ij vermeldt ondera ndere "t m uziek
van de Tseefkes'en de'Tseefkes-scholei Ook
Debra ba ndere (zoo5) legt sub seef,dzeef,tseef,
tjeefde nad ru k op'fervent aa nha ngerva n de
katholieke partij (larerCVp):

Navraag in zoordoor HetBelang uan Limburg
bij het Kathol iek Documentatie en Onderzoeks

Centrum in Leuven en het Liberaal Archiefin
Gent leerde dat Iseefverwijst naarJozef (8),

en meer bepaald naar de SintJozefskring,
een katholiekevereniging in het r9d"-eeuwse

Gent. Het Centse dialectwoordenboek Kooh

kaaknentwiedelalaervan Van Ceerten Levis uit
r.993 onthult zelfs de bedenker van de term:
'Mettsjeven bedoelde men de katholieken. Te

Cent had men de SintJozefskring die uiter-
aa rd katholiek was. Tsoozep, Tseppe ofTsjeef
zijn vervormingen van Jozef. ln 1867 schreef
Napoleon Destanberg [een liberale Gentse
volksdichterl, alias Cis Van Gendt,'... en ik moet
het u niet zeggen, ikd ie peter ben va n de tsjeef-
kens, aangezien da'k ze gedoopt heb'(geci-
teerd in HetBelang uan Limburg, z4april zoor).
H et a rti kel vermel dt ook nog u.r ij woote rzie ke r
('wijwaterplasser) als synoniem voor tsjeef.
Andere persbronnen verwijzen nog naar het
'Centse cafd Sintjozefwaarde katholieke par-

tij, de voorloperva n de CVP, in de negentiende
eeuw pl acht te vergadere n' (Knock, 8 a u gu stus
zoor) ofnaa r de Centse'Sint-Jozefspa rochie,
waa r de Anti-Socia listische Werklieden bond
vergaderde' (Irends, 6 a u gu stus 20oo).
Van de Centse volkszanger Karel Waeri is

bekend dat hij de strijd tussen katholieken
en liberalen aan het eind van de rgd" eeuw
bezong met de gevleugelde woorden'Foert
Foert Foertorium /Weg met hettsjevenras ad
aeternum'en ook nog "k zal pepergeven u it al

mijn krachten /op kwezel, tsjeef en kalotUn'
(De Mo rge n, r8j u I i 1998). Isjeefwe rd eve nwel
ook als geuzen naam gebruikt:'ln r87r [werd]'t
Jeefkenslied [gezongen] bij de inhuldigingva n

het nieuwe lokaalvan de Sint-Jozefskring: Wie
zoo zijn zaeken eere doet/ Die moet zijn naa m

niet zwijgen /Tot spijtvan wie't benijdt/ oe
Tjeefkens is ons naam en blijft hetvooraltijd'
(geciteerd in Het Belong uan Limburg,z4 april
zoor).

Laten we ten slotte naar de betekenissen in
het WNT kijken. Bij Geusvinden we uiteraard
de bovengenoemde historische verklaring.
Daarnaastvermeldt het WNT de in Vlaande-
ren gangba re beteken is en bezigt daarvoor de

omschrijving uit De Bo's al genoemde West-
u lo amsch I di oticon:'een protesta nt, steve n ist,
ofhoegenaamde(n) sectaris, die den katho-
lijken eerdienst nietoefent'(De Bo r83:368).
Ook een voorbeeldzin van De Bo wordtoverge-
nomen:'Erzij n wein ig geuzen in Vlaa nderen,
(wishful thinking?). Eveneens op gezagvan De

Bo wordt geusnege vermeld als'een in Zuid-
Nederland nog heden gebruikelijke schimp-
naam voor eene vrouw die niet Roomsch-
Katholiek is' (id.: 369).

HetWNTvermeldt, net a lsVa n Da le, nietka/oot
maar kalot. Naast de bekende etymologische
verklaring en een heleboel nietterzake doen-
de betekenissen, vinden we:'ln Z.-Nederland,
als schimpnaam voor een clericaal, voor de
clericalen (V. DALE);verg. fra. la colotte'.Ver-
der ook iets wat met de zaak niets te maken
heeft, maar wel vermakelijk is, namelijk het
volksspel falotbijten,'waarbij men naar een
vlassen kalot moet bUtenl Dit wordt o ok Kolo-
tespel genoemd. Over Paop leren we: 'Na de
Hervorming als scheld naa m, n iet alleen voor
de Katholieke geestelijkheid, maar voor alle
Roomschen', met te veel voorbeelden om ze
hieraan te halen.Ten slotte,voordiegenen die
menen teweten wateen Pape (n)klootis,geven

we voor alle zekerheid de WNT-betekenis:
'volksnaam voor sommige planten, meestal
in het mv.'. Nog een andere plant heet overi-
gens papenlul.T(s)jeef wordtin het WNT niet
beha ndeld.

Nu Google nog (stand op zz februari zoo6).
Daa rvindt men 1.990 trelfers voortsjeefin de
bovengenoemde betekenis. Erzijn erook nog
eens 1.150 voortjeef, maard ie staan bijna a lle-
maalvoorde naamJozef. Op tseefzijn ergeen.
Kalootwordt 866 keer genoemd, maar in de
overgrote meerderheid van de geva I len betreft
het het Walcherse natuurgebied De Koloot,
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dat de natuurvereniging Redt de kolootvan

de ondergangwil redden. Bij ftoloot in de door

ons behandelde beteken iswordt herhaa ldelijk

verwezen naar een bekend Brussels studen-

tenlied, waarin als potentiEle tegenstrevers

zowel'de verstokte fra nski ljon' a ls'de ka loot'

worden genoemd. De studentenvereniging

Geen taal, geen urijheid,van wie dit het I ijfl ied

is, heeft a ls motto'Kla uwaa rd en Ceus'.

Scheldwoorden in
verkiezingspropaganda
op grondvan hetonderzoekvan kiespropagan-

d a in de r9d" eeuw (Va nden bussche zoor) bl ij kt

dat met 66n uitzondering het woord kaloot

nooitvoorkomt i n de geraad pleegde bron nen.

Door d ie ene u itzondering ('Codsche ka lote'in

de alvermelde affiche uit rgrz) weten we dat

hetwel bestond. De kiesblaadjes,waari n men

vaak nogal ruw tekeer kon gaan, verschaffen

nogwel meerinzichten in de manierwaarop

beide strekki ngen el kaa r benoemden.

Tsjeefwerd maar66n keergevonden in een

liberaa I kiesblaadje, maa r het is wel een mooie

vindplaats (in De SchodebeletterLST7in een

a rti kel ove r de (kathol ie ke) Burg ersgilde):

Ze hadden gesproken va n 88 societeiten, en't is

a lles a ls er 88 menschen in den hoop wa ren: a I

de reste wa re n sistjes,tjeefhens en d utse n (9).

Voorde rest blij ktdeterm in Brugge toch eerder

ongebru ikelijkte zijn geweest. I n deze context

is ooksistjes een synoniem voor kaloot.Ci(e)stie

(ro) was, i n tegenstel li ng tot de rest, geen out-

siderterm, maa r een naa m d ie door de leden

van de vereniging ook zeifwerd gebruikt. Het

was dus, zeker in hun eigen opvatting, geen

scheldwoord. We vinden het nog eens in een

beeldige tekst in het liberale kiesblad Vartje

KnapuitLSS2;

Maar zoo het schijnt is den heer architect...

een der grootste Ciestjes d ie er onder de ka ppe

des hemels bestaat, d ie kaa rsen vooreen O.LV.

beeld bra nd, die hij doet u itblazen a ls er libera-

len in zijn huis komen.

De meest voorkomende termen echter die

door de liberalen consequent en zeer fre-
q uent gebrui ktworden zij n de klerikalen en de

hlerikale portij (te veel voorbeelden om op te

sommen).

Als de katholieken naar zichzelf verwijzen

doen ze d at meesta I met de katholieke partii.

Zijzelfgebru i ken de term ftlerikool niet. I n een

a rti ke I i n het kathol i eke strijdblad Bertie uan d e

logiewordt expliciettegen dat gebru ik stel li ng

genomen. Omgekeerd verwijzen kathol ieken

voortd u rend en zeerfreq uent naa rde li beralen

m et g e uze n, d e g e u ze n po rtii, g e uze n ca n d i d a -

ten en zo meer. Een katholiek kiesblad uit 1876

h eette ze lfs De g e uze n kloppe r. Ee n voorbeeldje

uit de kathol ieke H uzoa rvan r89o;
Van dezen keer hebben onzegeuzenzoowel
gelogen dat zij den duivel zelve den baard

afgedaan hebben. Daa rstaat op't pla kkaatdat

de achtcontroleurs'HAAR OP DE TAN DEN H EB-

BEN'. En dat iswaar,-'k hebbe't zelve gezien,

-ja, zoodanigwaardatzij al dat haarvan hun-

ne ta nden geen meester meer en ku n nen. H et

haar begintzelve reeds op HUN VERSTAN D te
groeien, alzoo van dat fijn grijsdachtig haar

dat men altemee vindt groeien op sommige

dingen.

Ook franc-magons c.q. framasons werd fre-
quent gebruikt:'uwe conscientie alleene zal u

zeggen alsgij welof kwalijkgestemd hebt,voor

oftegen de religie,voorde Katholieken ofvoor

de Francmaqons; voor de verdedigers va n het

vol k ofvoor de bloedzu i pers d ie nu aan't roer

zij n' (u it het katholieke De H uzaorv an t879).

ook allerlei vreemde woordspelingen op de

vrijmetselaars komen voor; het katholieke

kiesbl ad Beertje ua n d e I ogeheefth etva naf r878

conseq uent over De heertjes uon de moortelbok

diein de D ui uelskete co nfereren. Li bera I en ve r-

wijzen naarzichzelf metliberalen, een enkele

keerook metgeuzen. Ook hierd u ikt- u iteraa rd

-determ urijzinnig op.ln het Iiberale kiesblad

voo rwocht uit L88o leze n we:

Mannen, met vernuft en met edelmoedige

gedachten en gevoelens bezield, Liberale

Mannen, hebben de ontvoogding, de ontsla-

ving van den landman bewerkt en, na lang

zwoegen, verkregen. De strekki ngen der url-
zinnige partij zullen altoos onverpoosd voor

doel hebben, aan de buitenlieden deze heilige

vrijheid te bewa ren, en zelfs te vermeerderen

en te versterken.

en ook:
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Al I e wa re va d e rl a n d e rs, a I I e urpinnige b u rge rs

staan alseen man op,om onste langverdrukt
en vernederd Arrondissementteverlossen van

de schande en de schaamte die eropweegt in

de Kamersvertegenwoordigd te zijn doordrie

mannen die zijne noodwendigheden niet

ve rsta a n.

Om dat nu allemaaleen beetje luchtigerafte
sluiten kijken we even naa r een stu kje katho-

lieke kiespropaganda uit Brugge in rgrz (rr).

Dit is het enige stukwaarin hetwoord kaloot

voorkomt. Om het beterteverstaa n moet men

weten daterdatjaareen kartel gevormd werd

waaraan liberalen, socialisten en christen-

democraten deelnamen.Vele liberalen waren

het daar niet mee eens en de hele politieke

wereld was hoe dan ookzeeropgewonden.

Het stuk dat we lezen is een excerpt uit een

verkiezingsaffiche van de katholieken die

in Brugge werd aangeplakt en waarop twee

denkbeeldige Bruggelingen in een heel lang

u itgesponnen dia loog uitleggen waarom ze nu

voorde katholieken zullen stemmen. Opmer-

kelijk isvooral ook dat de heletekst in het Brugs

geschreven is, maardat is een hoofdstuk a part.

De katholieke propaganda benadrukte onder

m eer h et feit d a t de ge uzen en fralnossons va n

plan zouden zijn om de kloostersopte heffen

en de non nen en paters weg te stu ren.

An t hoekskievan de Mart(r9rz)
- Awwal, wit je wadde, hei. Je moe gie ton

ook best weiten vor wien dajje stemt.
En stemt gie mor liever ounder numero

66n,'t is te zeggen, vor de kattelieken, die

iedereen gerust looten. Die leiven en looten

leiven.

- Godsche kalote dajje gie geworden ziit,
Sezef.

- Ha,jeweithet!'k Ben zeikerkatteliekgewor-

den, en veile andere ribberollen en dimme-
crooten en socialisten zii n't ook geworden.

Ze looten da vor h u ndere en, zu ndag, on ze

in't kottie gon stoon, gon ze'n ferremen dop

geiven,van boven ip de lieste numero 1, en

ol d ie pa pefretters en fra massons, e kir a n

'tverstand bringen da deVlaming nie oen-

dankboor en is, en dat ie de nunnen en de

pooters wil verdeidigen... met de creijon
van de kiezinge en, os't nood doet, mE zen

vu isten !

- Awwal,Sezef, da's gesproken dadde. lk ook,

die pertanks ribberol wooren, gon stem-

men vorde kattelieken,verblomme onder
numero r. Worzieme dE? En'tgon dervele

ziin. Weg met'tcartel! Dorrom gonkstem-

men vor de kat-tel ieken en vor zulken goen

vint, lik Menheere Ruzettel ".

op hethoekjevan de markt

- Wel, weet je wat? Jij moet dan ook best

weten voorwie je stemt. En stem jij maar

liever onder nummer 66n,'t is te zeggen,

voor de katholieken, die iedereen gerust

laten. Die leven en laten leven.

- Verdomde kaloot die jij geworden bent,

Jozef.

- Ha, je weet het! lk ben zeker katholiek
geworden, en vele andere liberalen en

democraten (= de politieke pa rtij va n'Pas-

ter' Fonteyne) en socialisten zijn 't ook

geworden. Ze houden datechtervoorzich
en zondag, als ze in het kieshokje staan,

gaan ze een flinke dop geven bovenaan op

lijst nummer r, en al die papenvreters en

vrijmetselaars aan het verstand brengen

dat deVla ming nietonda n kbaar is en dat hij

de nonnen en paterswilverdedigen... met

het potlood va n de verkiezingen en, als het

moet, metzijn vuistenl

- wel,Jozef,datisgesproken (=zo hoorikhet
graag). Ook i k, die nochtans li beraa I was, ga

stemmen voorde katholieken verblom me

(bastaa rdvloek) onder num mer1. Watdenk
je wel? En er zullen er veel zijn. Weg met
het kartel! Daarom zal ikstemmen voorde

katholieken envoorzulkeen goed man als

mijnheer Ruzette!l

Conclusie
De verkiezingsl iteratuu r kan zeker nog meer

lichtwerpen op de betekeniswijzigingen die

in de r9d" eeuw in hetwoordveldurijzinnigzijn

opgetreden. Met hetexcerperen ervan isveel

tijd gemoeid en tot nog toe hebben we maar

een klein deelvan datwerkvoltooid.Toch leek

onswatwe al hebben spannend envermakelijk

genoegom het Pietvan Sterkenburg naaraan-

leidingva n zijn 65't"verjaardag aa n te bieden.

We sl uiten af met een typisch Brugse verjaa r-

dagswens:'en damme ze nog lange meugen

meugen!'

Noten
7 De term utordt nu nog zelden gebruikt.

Vloanderen hentuandoog nog weleen hele-

reeks loka I e afdeli nge n uan de G rijze Geuze n,

een uereniging uon senioren meteen urijzin-

nige leuensuisie.

z Tsjeef lij kt de laotste tijd iets'salonfiihiger'
te uorden. Hoewel hetnog geen'Selbstbe-

zeichnung' is wordt het wel uoker gebruikt,

zonder dathetde bedoeling iste beledigen

(bij uoo rbeel d i n h et h oof d a rti kel u o n Wee h-

end Knock d.d. t5 februari zoo6, p. 3).

3 Volgens een bericht in De standaard uan 6
juni zoo4 stelt een Gentse studentenuer-

eniging zich in het Leuuense studentenblod

Veto uoor als'detsjeuen uon Gent'. Dotis heel

o n geb r ui helij k en o I licht ook ee n m o li g, ma o r
notuurlijh uooral studentikoos. De Brussel-

se (urijzinnige) burgemeester Thielemons

beuteert dan weer tot ridder geslagen te
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zij n i n d e'o rde ua n d e Ka loot', ee n hotholieke

Vlaamse studentenkring (De Morgen, $
ohtoberzoq).

4 Het Vloomse christelijk opinieblad Tertio

schreefop gjuni zoo4:'We horen uaokdat
onze media politiek onafhankeliiker ziin

don uroeger. ls dotzo? Zoia, waarom heeft
een bepaolde pers hetdan dagelijksouerde

'tsj e uen' - ee n sch el d woo rd dat de uoorbiie

weken een opmerkelijke rentree maakte.'

Het belette de hrant De Morgen niet om

begin december 2oo5 no de uerkiezing (in

Vlaanderen) uan Pater Domiaan tot groot-

ste Belg- het hoofdortihelte besluiten met:

'Lieuer een uolk uan tjeuen en kaloten don

een uolk op de rand uan een burgeroorlog'
(De Mo rg en, 3 dece m be r zoo5).

S Dit strooht met de felbekritiseerde uithool
uan de liberale Belgische eerste minister

Verhofstodtin uolle uerhiezingsstriid in mei

2oo;:'We goon detsjeuen een poepje laten
ruihen.'(De Morgen,4 mei zoo4).

6 ouer een holfslochtige beslissing uan de

Belgische regering zei een christen-demo-

cratisch politicus rece nt nog :' Ee n tsi e ue n -

streek die detsjeuen nooitzouden bedacht

h e bbe n !' <w ww.h uo n rom p uy.co m >.

7 ln zijn Oost-Vloams woordenboek (Debra-

bandere zool utordt hadodder ureemd

genoeg wel opgeuoerd met de betehenis

' hoth olieh, met n o m e kleri ho o l'.

8 Debrabandere 2oos geeft een excerpt uit
t837 waarin die uerbastering uoorkomt:
'Wat zegt gy uan tseef de neuze met zyn

poete'.

9 ouer cistjes zullen we het zo meteen hebben;

d uts is West-Vl oa ms u oor'sta kker'.

rc R otsa e rt (t98 4: t6) :' D e' Ci stj es' w a s d e u o I k-

se be n o mi n g uoo r de I eden uan de Aartsbroe-

derschop uan de Heilige Franciscus-xaue-

rius. lmmers ook de doopnaam Franciscus

werd uaak ofgekorttot Francis of korter

nog, tot'Cis'. Zie ook De uo d der t984.

n Een uolledige uitgoue uan deze aanplokbrief

ui ndt de leze r i n Vo ndenbussche zo ot.

Bibliografie
Bal, J. O89d, Verklarend Woordenboeh met
platen uoor BelgiE en Nederland doorJozef Bal,

p rofesso r, zd" d n Ge nt,siffer.
Bo, L.-L. De $87), Westulaamsch ldioticon.

Brugge,Goilliard.

D e b r o b a n d e re, F. (zo o z), W est-V I o a m s ety m o I o -

gisch woo rde n boek. De h erko mst uan de w est-

Vl a o m se woord en. Am ste rd o m/Antwerpe n, LJ.

Veen.

Debrabondere, F. (zoo$, oost-Vlaams en

Zee u ws-Vl aa ms ety mol ogisch woo rde n boe k.

De herhomst uon de Oost- en Zeeuws-Vlaamse

w o o r d e n. Am ste rd a m /Ant w e r p e n, LJ. Ve e n.

D e u o d d e r,J. Q984),' D e' Ci stj es' -Xo u e ri a n e n e n d e

b roed ers Xo ueria nen', i n : Biekorf 8+, zSg- 266.

Lieueurouut-Coopmon, Lodewijh (t95o-52),

Ge nts woorde nboek. Ge nt, Erasm u s.

Philippa, Morlies (zoo5), Etymologisch uoor-
de nboek ua n h et N ederla n ds. Amste rdom, U n i -

uersity Press.

Rotsa ert, K. (t984),' oe " ci stj es" i n W est-Vl a o n -

d ere n en daa rbuite n', i n : Biekorf 81, 16- 6 S.

Sterkenburg, PGJ. uan (zoot), Vloeken. Een

cultu u rbepo a I d e reacti e op w oe de, i rritatie en

f r ustratie. De n H aag,Sd u U itg eu e rs.

Va n den b ussch e,W. (zoot),' Di o I ectgebrui k in de

Bru gse ki esstrijd u o n tgtz', i n: Bru gs O m m e I and

4t(t),toz-tog.
Wi I I e my n s, R. (1980), De te r m' u rii zi n ni g hei d'.

E en ee rste pogi n g tot ue rg e lij ke n d o n de rzoek

u a n h et woord ue I d. Antwe rpen, H u m a n i sti sch

Verbond.

Wi llemy ns, R. (tg9z),' Ei n kon zeptuelles P robl em

im Lexikon zweier germanischen Sprachen:

De utsch " F rei si n n" u n d N i ede rl ii n disch " urijz-

i n n i g"', i n : S. Prld ota (ed.),Stu di o nee rl a n di ca

et ge rma nico No rbe rto Mo rci niec sexag e no ri o

oblata. W rocla w, Acta U ni ue rsitatis W ratisl o -

uiensis nr tj56, 575-582.

Willemyns, R. en w. Vandenbussche (zoo6),

' Histo rico I Soci oli ng uistics: Comi n g of Age?', i n:

Sociolinguistico zo (ter perse).#

Roland Willemyns en Wim Vandenbussche

(Vr'rje U niversiteit B russel; FWo en Vr'rje U n i-
versiteit Brussel)

november zooT F ls


