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Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.

7

Woord vooraf: een verloren wereld
‘Als je ooit verdwaalt,’ zei mijn vader wel eens toen ik klein was, ‘en je bent in een
wildvreemd dorp, dan kun je het beste vragen naar het huis van de notaris.’
‘Van de dominee,’ verbeterde mijn moeder, ‘ga maar naar de dominee.’
‘Hè, breng dat kind nu niet in de war,’ zei mijn vader dan, quasi verstoord. ‘Je
gaat naar de notaris, en als die er niet is, de burgemeester.’
‘Neem de dominee maar hoor,’ fluisterde mijn moeder plagerig. Haar familie telde
veel dominees, de vader van mijn vader was notaris, en dat verklaarde het verschil
van mening.
Ik heb nooit hoeven kiezen tussen de tegenstrijdige aanwijzingen van mijn ouders.
Maar ik voelde dat achter het dialoogje een verloren wereld schuilging, een wereld
vol zekerheden, waar iedereen wist wat je moest doen in een noodsituatie. Waar
in elk dorp een burgemeester, een notaris en een dominee in hun grote huizen zaten
te wachten tot de dienstbode een verdwaald meisje zou binnenbrengen.
Wat ik in dit boek heb geprobeerd, is om althans een deel van die verloren wereld
vast te leggen. Te beschrijven hoe er werd geleefd en gedacht in de huizen van de
dominee en de notaris, de burgemeester - en de rest van de Nederlandse bovenlaag.
Geografisch en naar godsdienst waren er binnen die bovenlaag aanzienlijke
verschillen. Ook sociaal gesproken lagen tussen ‘top-elite’ en ‘gewoon-netjes’,
tussen de dorpsdokter, de belastingambtenaar en de Amsterdamse patriciër nog
wel grote afstanden. Maar ik geloof dat er veel was dat deze ‘deftige lui’
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verbond in levenswijze en mentaliteit. Zij vormden, hoe hun invloed en rijkdom ook
mochten verschillen, een duidelijk waarneembare bevolkingsgroep. Juist in zijn
huiselijke leven had die veel gemeen, en daarop heb ik mij in dit boek gericht.
Toen ik zelf werd geboren, in 1952, was die wereld snel aan het verdwijnen. In
sommige grote huizen was al geen dienstbode meer te vinden (alleen nog een
werkster, een paar keer in de week). In onze tijd hebben kleine meisjes een
telefoonkaart op zak - of een telefoon - om naar huis te bellen als zij verdwaald zijn.
En als zij ineens zouden worden verplaatst naar een notaris- of domineeshuis uit
de tijd van hun overgrootouders, zou hun eerste gedachte zijn: ik zit in een film!
Zulke geordende levens als veel mensen in de eerste helft van deze eeuw leidden,
bestaan niet meer. Levens waarover Marcellus Emants schrijft: ‘'t Was, of mevrouw
van Onderwaarden voor de inrichting van ieders leven een soort dienstformulier
kende, waarop plichten, rechten en uitspanningen stonden gedrukt, zodat men
alleen het hoeveel - en ook dat weer naar vaste regels - zelf had in te vullen.’
De zekerheden van toen zijn vervangen door nieuwe, die anders zijn. De oude
zekerheden berustten op privileges waardoor de grote meerderheid van de mensen
tekort werd gedaan. Voordat ik aan dit boek over het ‘leven op stand’ begon, had
ik wel een idee dat bij dat leven het standsbesef zelf een rol zou spelen. Maar ik
was niet voorbereid op het allesoverheersende belang ervan. Dat was misschien
naïef, want het ligt voor de hand dat voor het ‘leven op stand’ een zeker reliëf nodig
is, om niet te zeggen een repoussoir. Een voortdurend gevoel van: wij doen het zó,
en dat is goed, beter dan al die anderen het doen.
Daarmee is niet gezegd dat de mensen wier levens hier beschreven worden
allemaal snobs waren, of zelfs maar onaardig voor hun minder bevoorrechte
medemens. Wel, dat zij deel uitmaakten van een systeem dat in onze ogen verkeerd
is. De onvermijdelijke verschillen tussen mensen werden erin gesanctio-
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neerd, zo niet door de wet, dan toch door de heersende opinies. En zeker door de
etiquetteboeken. ‘Stand ophouden...Er ligt iets schoons en ontroerends in dat hechten
aan een traditie!’ zo meent Toos Post, de schrijfster van een relatief modern katholiek
werkje, nog in 1938.
❖
Als dit boek een nostalgische inslag heeft, geldt het heimwee niet het leven zoals
het toen was, maar het veilige gevoel dat erbij hoorde. De bourgeois droom van
comfort, rust en harmonie, van een waardig bestaan waar je de dingen weliswaar
niet cadeau krijgt, maar waar als je goed je best doet, altijd iets te bereiken is.
Misschien is nostalgie inderdaad altijd heimwee naar een utopie.
Het idee dat de levenswijze van de hogere burgerij van rond 1900 dé maatstaf is
voor fatsoen en succes, is vrijwel de hele twintigste eeuw blijven bestaan. Tussen
1890 en 1940 is die levenswijze in wat sociologen het beschavingsoffensief noemen,
uitgedragen in de overige lagen van de maatschappij. Een schone boord, met twee
woorden spreken en gescheiden slaapkamers voor ouders, zonen en dochters
werden algemeen aanvaarde idealen. De welvaart maakte ze bereikbaar. De sociale
kloof die ‘hoog’ scheidde van ‘laag’ slibde dicht, en daarmee verdween ook het
schaamteloze dédain voor ‘minderen’ waarvan wij nu schrikken, als wij het in oude
boeken tegenkomen.
Het is moeilijk je voor te stellen hoe het anders had kunnen lopen, maar tegelijk
moet niet vergeten worden dat de normen van de bourgeoisie wel degelijk discutabel
zijn, en niet alleen dat inhumane standsbesef. Ook voor rommel, uitbundigheid en
oneerbiedigheid jegens alles en iedereen is wel wat te zeggen. Bovendien: de
samenleving van nu is niet ideaal, maar zij is wel aanzienlijk milder geworden voor
wie zich niet conformeert.
Een van de mooie dingen van vroeger die verloren zijn gegaan is de aandacht
voor de dingen. Onze groot- en overgroot-
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moeders verzorgden, repareerden en koesterden hun zorgvuldig uitgekozen
bezittingen (of droegen dat op aan hun personeel) op een manier die nauwelijks
meer is na te voelen. Toen ik klein was, zat mijn grootmoeder als zij bij ons logeerde
uren te verstellen om mijn moeder te helpen: lakens die dun waren geworden,
werden in de lengte doorgeknipt en met de buitenranden weer aan elkaar gezet.
Zo konden ze nog een hele tijd mee. Duizenden vrouwen hebben vroeger zulke
dingen gedaan - en dat werd niet gezien als iets armoedigs.
Menigeen vindt zulke zuinigheid misschien beklemmend. Ik zie er iets moois in.
Niet dat ik lakens verstel zoals mijn grootmoeder deed, maar ik wil het wel graag
opschrijven, zodat iemand er nog over kan lezen als niemand het zich meer herinnert.
❖
Etiquetteboeken en romans, die een belangrijk deel van mijn bronnenmateriaal
uitmaken, zijn natuurlijk geen getrouwe weergave van de werkelijkheid. Het landgoed
Hogher-Heyden waar de familie Terlaet uit Ina Boudier-Bakkers Armoede de zomers
doorbrengt, de villa Sweet and Merry waar de pasgetrouwde Joop van Dil-ter Heul
gaat wonen, zij hebben niet echt bestaan. Maar het zijn wel ideaaltypen van
duizenden van dergelijke huizen. Juist omdat in romans wordt geromantiseerd, en
in etiquetteboeken normen en gedragsregels worden verkondigd, zijn de opvattingen
van degenen die ze schreven en lazen er zo samenhangend in vastgelegd. Omdat
ik voor dit boek evenzeer op zoek was naar idealen als naar de praktijk, waren ze
van veel nut.
Hoe het echt ging, blijkt uit andere bronnen. Mijn grootouders van moeders kant,
het echtpaar Hoek-van Oosterzee (getrouwd in 1920, hij was jurist), en de ouders
van mijn grootvader, het domineesechtpaar Hoek-Harmsen (getrouwd in 1886),
hebben familiebrieven nagelaten die voor mijn onderzoek van veel nut
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waren. Ook over het leven van mijn grootouders Montijn-de Fouw (hij was notaris,
en ze woonden aan een Delftse gracht) heb ik familieverhalen en -herinneringen
opgetekend. Als die namen regelmatig in dit boek voorkomen, is dat dus niet omdat
het speciaal interessante personen waren, maar eenvoudig omdat ik de sporen van
hun levens bij de hand had.
Belangrijk was ook de hulp van mensen met wie ik gesprekken had en die mij
verhalen, suggesties en adviezen aan de hand deden. Zoals: Kees Aarts, de heer
en mevrouw Aeijelts-Westerbeek van Eerten, Ina van der Beugel, Herman Boeije,
mevrouw A.W.M. van den Bosch-de Beaufort, mevrouw A. van den Brandeler-van
den Brandeler, Wim Denslagen, de heer en mevrouw Van Elden-van 't Hoff, Emile
Henssen, mevrouw C. Jolles-Bonebakker, Peter Jonkman, Frides Laméris,
mejuffrouw E. Mesdag, mevrouw P.S. Montijn-Hepkema, Annemiek Overbeek,
Agnies Pauw van Wieldrecht, mevrouw C.N. Roeterink-Montijn, Ite Rümke, I.
Schöffer, Diny Schouten, O. Schutte, Kees Smulders, Joop Witteveen en Nanja
Zeydner. Ook wil ik graag de staf van het Meertensinstituut en de medewerkers van
de bibliotheek van het Nederlands Openluchtmuseum bedanken. En ten slotte de
medewerkers van de kostuumafdeling van het Rijksmuseum, die twee tulen
dienstbodemutsen voor mij uit het depot tevoorschijn haalden - voorwerpjes waarvan
een mensenleeftijd geleden elke Nederlander wist hoe zij er van dichtbij uitzagen,
en nu praktisch niemand meer.
Dat dit boek is geschreven, is allereerst te danken aan mijn ouders. Ook al vinden
zij mijn belangstelling voor de finesses van standsverschil en lichaamshygiëne niet
altijd even prettig, toch vormen zij mijn levende verbinding met het onderwerp Leven
op stand.
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1 Stand
Zo onmiskenbaar ziet men aan hun kleren
Dat zij rechtvaardig zijn, terwijl de plicht
Die eedle lijnen groefde in hun gezicht:
De dominé, de dokter, de notaris,
Drievuldig beeld van al wat wijs en waar is.
J. Greshoff
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In het verhaal ‘De betoverde sardientjes’ van Henriëtte van Eyk zijn de vriendinnen
Thea en Betty op een zotte expeditie gestrand in een kleine stad. Het is avond
geworden, de laatste tram is weg, en hun tasjes ook. ‘...met een wee gevoel in 't
hart, stonden we plotseling middenin de struggle for life.’ Maar het tweetal laat het
hoofd niet hangen: ze gaan de burgemeester zoeken om vijfentwintig gulden te
lenen voor een hotel.
Bij alle satire die de schrijfster van De kleine parade (gepubliceerd in 1932) in
haar verhalen legt, klinkt hier de canon van deftig Nederland in de eerste jaren van
de twintigste eeuw: ben je in moeilijkheden, dan wend je je niet tot de politie of de
bewoners van het eerste het beste huis, maar tot standsgenoten, tot wat later zou
gaan heten ‘ons soort mensen’. De burgemeester of de dokter, de notaris of de
dominee. De andere personages - boeren en kleinburgers in de provincie - worden
door Henriëtte van Eyk (net als bijvoorbeeld door Leonhard Huizinga in Adriaan en
Olivier) beschreven als inboorlingen, een koddige mensensoort die nooit begrijpt
wat je bedoelt. Werelden scheiden hen van de verteller/schrijver/hoofdpersoon.
‘Die rijke lui! Die rijke lui! Wat die niet verzinnen!’ zegt de veldwachter
hoofdschuddend tegen zijn vrouw in een meisjesboek uit 1911, als een vrolijk
gezelschap jonge dames en heren in een foutgeparkeerde woonwagen hem koffie
en een saucijzenbroodje heeft aangeboden en daarna vrolijk verder trekt.
Er is iets merkwaardigs met die bovenlaag, die ‘rijke lui’. Zij hebben in Nederland
geen soortnaam. Natuurlijk, adel is adel, duidelijk herkenbaar aan naam en titel.
Maar er is een nietadellijke groep die in levenswijze niet zoveel van de adel verschilt,
en ongeveer evenveel invloed heeft. Het ligt voor de hand om die groep ‘burgerij’
te noemen, desnoods ‘hoge burgerij’, en daar is niets tegen; maar zelf zouden de
meeste leden van die
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groep zich niet graag zo noemen. Zij hebben zich de laatste anderhalve eeuw - of
daaromtrent - juist nadrukkelijk afgezet tegen wat zij de ‘burgerij’ noemden, namelijk
middenstanders en kleine employés.
Er is over dat begrip ‘burgerlijk’ onder historici en sociologen vanouds veel
discussie. Vaak wordt Johan Huizinga aangehaald, die juist het burgerlijke in
Nederlands beschaving roemde. Hij schreef in 1934: ‘Of wij hoog of laag springen,
wij Nederlanders zijn allen burgerlijk, van den notaris tot den dichter en van de baron
tot den proletariër.’ Maar wat hedendaagse lezers hierin niet meer horen, is de
ironie, de plagerige ondertoon in deze woorden van een man die in het dagelijks
leven hoorde bij de mensen in wie het woord ‘burgerlijk’ vooral opkwam als zij hun
kruidenier in zondags pak zagen wandelen.
‘Burgerlijk’ was tot diep in de twintigste eeuw een neerbuigende term in de mond
van mensen die door buitenstaanders (kunstenaars, socialisten, aristocraten) juist
bij uitstek burgerlijk zouden zijn gevonden. Zoals de zusters van de Amsterdamse
bankier Frederik Craets in De klop op de deur van Ina Boudier-Bakker. Zij noemen
hun aanstaande schoonzusje Annètje, wier vader chirurg is, maar niet van patricische
afkomst, smalend ‘een burgerkind’. Of de snobistische Gerda, die in Cissy van
Marxveldts meisjesboek Marijke de gewoonte om het doen en laten van de buren
te bespieden, ‘burgerlijk’ noemt.
Ook de Engelsman David Meldrum, die rond 1900 Nederland bezocht en daarover
een boek publiceerde, viel het op dat niemand in Nederland er trots op was voor
burgerlijk te worden uitgemaakt. Daarbij bedoelde hij met ‘niemand’ natuurlijk zijn
eigen, keurige soortgenoten: beoefenaren van vrije beroepen die in Engeland
eenvoudig middle class, of eventueel upper middle heetten.
Ja, voor een dienstbode, voor een schoenmaker was het (vanuit het gezichtspunt
van de bovenlaag) eervol om tot de burgerstand te worden gerekend. Dit blijkt uit
de correspondentie van
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het gezin Hoek-Harmsen aan het begin van deze eeuw. Mevrouw merkt in een brief
(november 1910) aan haar zuster op dat zij het nu eindelijk eens getroffen heeft
met haar dienstboden. ‘Aan alles kan men zoo merken dat het meisjes uit den
burgerstand zijn; die heb ik vrij wat liever dan zulke minne menschen.’ Haar eigen
zoon, die in Brunswijk vertoeft om ervaring op te doen in de handel, gebruikt in een
andere brief (juli 1913) hetzelfde woord in negatieve zin, om zijn ingenomenheid
met zijn hospita uit te drukken: ‘'t Is een allerliefste dame, en wat ook aangenaam
is, absoluut geen burgermensch.’
‘Burgerlijk’ was een makkelijke term om alles af te doen waarboven men zich
verheven voelde - maar met een plezierige ondertoon van objectiviteit. Old finish
meubels, de gewilde deftigheid van een opgetilde pink bij het vasthouden van een
theekopje: dat was burgerlijk. En als je dat opmerkte, hoorde je er zelf natuurlijk niet
bij.
Niet dat er hardop over gesproken werd. Standsgevoel was als gespreksonderwerp
taboe, zelfs het woord ‘burgerlijk’ voluit te zeggen kon al niet: het werd ‘buh’, zoals
de gevreesde ziekte niet kanker heette, maar ‘K’, en het maandelijkse ongemak
niet menstruatie maar ‘het emmetje’.
En bovendien, het woordje ‘buh’ kon zo makkelijk door onbevoegden worden
gebruikt: beter om het zo min mogelijk in de mond te nemen.
❖
De achtergrond van dat verwarrende spraakgebruik zit hem in de patricische
pretenties van de Nederlandse bovenlaag. De niet-adellijke ‘aanzienlijken’ schurkten
graag tegen de aristocratie aan, en dat kwam doordat het onderscheid tussen de
twee groepen historisch gezien iets kunstmatigs had.
Het grootste deel van de adel was immers pas na 1815 door koning Willem I in
die stand verheven, omdat van de oude adel - die bij de Bataafse revolutie in 1795
officieel was afgeschaft -
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nog maar enkele tientallen families waren overgebleven. Deze laatste werden door
de koning opnieuw erkend.
Voor de nieuwe adellijke families was het criterium dat zij moesten behoren tot
het ‘patriciaat’, dat wil zeggen de regenten. Dit werd gedefinieerd als families waarvan
minstens drie generaties vóór 1795 hoge functies hadden bekleed: in de
vroedschappen van de stemhebbende steden van de Republiek, of in de Haagse
regeringscolleges.
Maar niet álle patricische families werden geadeld. Sommige voelden er niet voor,
en vertelden van generatie op generatie door dat zij ‘voor de eer bedankt’ hadden.
En nog rond 1900 waren er mensen die verklaarden - zoals Paul van Lowe in De
boeken der kleine zielen van Louis Couperus - dat zij ‘een moderne jonkheer-titel,
die dateert van Willem I, dien zoû ik voor geen geld willen hebben!’
In de praktijk bestond de Nederlandse bovenlaag nu dus uit twee delen: de
getitelde adel en de rest die, bij gebrek aan een betere term, dan maar ‘patriciaat’
werd genoemd. Vanaf 1848, toen de adel geen bijzondere positie in het landsbestuur
meer innam, zaten zij gelijkwaardig naast elkaar in de regering, het parlement en
alle mogelijke besturen. Niet dat er onbeperkte vermenging plaatsvond; de adel
trouwde bij voorkeur onderling, leefde gemiddeld op grotere voet en verkeerde meer
aan het hof. Maar de toplaag van de patricische families deed in grandeur niet voor
ze onder. Veel welgestelde, niet-adellijke families hielden er een landjonker-achtige
levensstijl op na. In Haagse kringen werd menige jongedame die dat eigenlijk niet
was, voor het gemak aangesproken met ‘freule’ - wat ook handig was omdat het de
spreker de moeite bespaarde om zich de achternaam van deze juffrouw te binnen
te brengen.
Er waren, behalve de scheidslijn adel-geen adel, nog wel andere kenmerken die
de bovenlaag verdeelden. Allereerst het geloof: de grote meerderheid was
Nederlands Hervormd. Er waren ook aanzienlijke katholieke families, maar de
katholieke bevol-
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king was sterk ondervertegenwoordigd in de ‘heersende stand’. Hetzelfde gold voor
de gereformeerden en voor joden. Kleinere protestantse denominaties zoals
doopsgezinden, lutheranen en remonstranten waren juist weer
oververtegenwoordigd.
Voor wie van dichtbij keek, was de bovenlaag een lappendeken van coterieën en
facties met verschillende gewoonten en opvattingen, van wie velen zich zorgvuldig
bij hun ‘eigen kring’ hielden. Er werd - al noemde nog niemand het zo gediscrimineerd bij het leven. Tot na de Tweede Wereldoorlog waren er
studentendisputen, zoals het Amsterdamse Beets, en herensociëteiten, zoals de
Groote Club in Amsterdam, die joden, katholieken of allebei weerden.
Annie Salomons, van katholieke afkomst, schrijft in haar jeugdherinneringen: ‘Het
was nog de tijd, dat ruimhartige dames om aan een katholiek iets vriendelijks te
zeggen, vertelden, dat ze een Roomse werkster hadden: “een echt goed mens.”’
Wat die gemêleerde ‘aanzienlijke stand’ verbond, was dat men zich verheven
voelde boven het gewone volk. De mannen hadden als regel gestudeerd en kenden
elkaar uit Leiden of Utrecht, hun vrouwen hoefden niet te werken, zij hadden vaak
kapitaal, of bezit in de vorm van landerijen. Veel meer dan nu hield deze elite de
macht in handen. Zij bepaalden het modebeeld en domineerden de literatuur, en
zij bestuurden alles wat er te besturen viel. Zelfs de voormannen van het socialisme
waren grotendeels afkomstig uit deze bovenlaag.
❖
De historicus I.J. Brugmans heeft in 1960 in een spraakmakende lezing betoogd
dat er vóór 1850 eigenlijk geen middenklasse in Nederland bestond. Je had ‘hoog’
en ‘laag’, en daartussen niets. Volgens Brugmans ging het hier niet om klassen,
maar om standen. Klassen zijn een economische categorie, standen een
sociaal-psychologische. Men trouwt niet met personen van ‘mindere’ stand en gaat
niet met ze om. Stand is een
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eenheid van mentaliteit en beschaving waarbij afkomst, opvoeding en beroep een
rol spelen - en niet te vergeten traditie.
De verschillen tussen de standen waren voor ieder zichtbaar. De armen droegen
geen hoeden maar petten, geen schoenen maar klompen of pantoffels, geen
gekochte kleding maar zelfgemaakte, of afleggertjes. Ook in de taal werd onderscheid
gemaakt: zo werd een getrouwde vrouw uit het volk niet ‘mevrouw’ genoemd, maar
‘juffrouw’ of, nog lager, ‘vrouw’. Elke dame en elke heer tutoyeerde iedere dienstbode
of werkman, of zij ze kenden of niet.
Na 1850 kwam er beweging in die statische toestand. Er ontstond een
middenklasse van winkeliers en kantoorklerken, de welvaart groeide, en het onderwijs
begon mogelijkheden voor sociale stijging te bieden, zoals de HBS. Maar
standsverschillen hebben - aldus Brugmans - een taai leven. Nog tot diep in de
twintigste eeuw droegen bij de Spoorwegen de voor vrouwelijke passagiers bestemde
coupés in de eerste en tweede klas het opschrift Dames, in de derde klas het
opschrift Vrouwen.
Het lijkt erop dat het oude standsverschil zoals professor Brugmans dat heeft
beschreven, ‘hoog’ en ‘laag’ met niets daartussen, het ideaalbeeld van de
Nederlandse elite is gebleven tot zeker 1940. Je had dames en heren, en mannen
en vrouwen. Wat daartussen zat - de burgerjuffrouw, het winkeliertje - was op zijn
best een quantité négligeable.
Het was de sociale stijging zelf, die de kleine burger werd verweten. Hij was
opgeklommen uit het volk, en soms had hij het lef om nog hogerop te willen: hij
wilde doen alsof hij een heer was. Dat was een verwerpelijk streven, en hopeloos
bovendien, want de parvenu zou zich altijd blijven verraden.
Hoe de parvenu te herkennen is, wordt duidelijk uit een passage in Goede
Manieren van mevrouw Van Zutphen-van Dedem. Het gaat over het belang van
een gepaste houding, bijvoorbeeld als een heer iets kwijtraakt op straat. Een jonge
man, zo staat er, mag best met een paar vlugge losse sprongen en een
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vrolijk gezicht achter zijn afgewaaide hoed aan. Een oude heer met kaal hoofd of
baard maakt daarmee een gek figuur. Dan maar liever een paar kwartjes voor de
hoedenmaker, of hulp inroepen. Maar de houding van de mijnheer die op de
Kalverstraat zijn nieuwe gouden lorgnet laat vallen en met een stalen gezicht
doorloopt, ‘lijkt wel heel chic en hoog voornaam, maar is in werkelijkheid die van
den geboren parvenu!’
De afkeer die de ‘fatsoenlijke mensen’ - later zou men gaan zeggen ‘nette mensen’
- hadden van de parvenu, de sociale stijger, maakt achteraf soms een panische
indruk. Het was van het grootste belang deze figuur te doorzien en zelf niets te doen
dat parvenu-achtig was: met geld smijten bijvoorbeeld. Kwam er een straatzanger
langs, dan gaf je hem (zo schrijft Ina van der Beugel, telg van een deftige joodse
familie in Amsterdam) twee cent. Een dubbeltje geven was uitgesloten: ‘...we waren
geen parvenus!’
Dat de zaak zo gevoelig lag, kwam doordat de niet-adellijke bovenlaag stiekem
wel degelijk openstond voor nieuwkomers. Toen na het Nederlandse adelsboekje
dat in 1903 begon te verschijnen, in 1910 de niet-adellijke versie daarvan werd
gelanceerd (het ‘blauwe boekje’), stond op het omslag fier Nederland's Patriciaat.
Maar vanaf de eerste jaargang waren de criteria voor opneming al ruimer dan die
titel suggereerde. Officieel was het de bedoeling de niet-adellijke takken van adellijke
families te beschrijven, families die vaak met de adel trouwden, plus degenen die
‘door het bekleden van hoge ambten of bijzondere persoonlijke verdiensten’ voor
opneming in aanmerking kwamen. Maar eigenlijk ging het, zoals in het voorwoord
bij een latere editie stond, om families die ‘door hun stand in de eerste kringen
verkeerden’.
Anders dan bij het adelsboekje bepaalden dus niet strikte genealogische criteria
wie in het blauwe boekje mocht, maar ging het om de deftige levensstijl. In 1937
besloot de redactie zelfs ongegeneerd familietakken weg te laten uit het blauwe
boekje, die
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waren afgezakt tot de ‘kleine burgerij’. ‘Onze abonnés stellen daarin uit den aard
der zaak weinig belang, terwijl deze personen zich aan onze uitgave gewoonlijk
niets gelegen laten liggen.’ Een historicus maakt hierbij de kanttekening dat zo'n
stap in Nederland's Adelsboek ondenkbaar zou zijn. Daar is men het, of men is het
niet.
Oud-minister J.W. Beyen, rond 1900 in Utrecht opgegroeid, beschrijft in zijn
jeugdherinneringen hoe de bovenlaag hier aanvankelijk buitenstaanders buiten de
deur hield. Het dédain voor alles wat naar handel en nijverheid riekte was groot; zo
sprak het vanzelf dat iemand die een winkel had geen lid kon worden van IJsclub
de Zilveren Schaats, en ook niet van het Stadsconcert. Maar geleidelijk vestigden
zich steeds meer rijke industriëlen in de bosrijke gebieden rondom Utrecht, die met
hun rijtuigen en hun grootse levensstijl op de duur niet meer konden worden
genegeerd. En toen in 1917 de eerste Utrechtse Jaarbeurs (nog wel op de
aristocratische Maliebaan) plaatsvond, mede georganiseerd door een van hen, Frits
Fentener van Vlissingen, was dat sociaal gesproken een doorbraak.
In de twintigste eeuw smolt de geringschatting voor geld dat in zaken was verdiend
weg. Dat wil zeggen, de principiële afwijzing van handel en industrie veranderde in
een relatieve: grote zaken waren nu oké, op kleine werd onverminderd neergekeken.
Nog steeds zou een kruidenier niet in enige plaatselijke herensociëteit zijn toegelaten
- dat werd hij in 1998 nog niet - maar een directiefunctie bij de Koninklijke was iets
waarvoor zelfs een eerste minister zich niet hoefde te schamen.
❖
In de rozige wereld van de etiquetteboeken was het mogelijk met één oogopslag
vast te stellen wat voor soort mens (en vooral: een mens uit welke stand) men voor
zich had. Dat lag allereerst aan de houding.
‘De houding toont, of de mensch zich gewoonlijk in hooge of
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lagere kringen beweegt; welke opvoeding hij genoten heeft; in welke mate hij zichzelf
acht en eerbiedigt en hoever hij het in de zelfbeheersching gebracht heeft. Zij getuigt
tevens van de achting, welke men voor degenen heeft, met wie men omgaat.’ Zo
schrijft J.B. Krier, de auteur van een rooms-katholiek werkje dat tussen 1902 en
1931 vele Nederlandse drukken heeft beleefd. Johanna van Woude, schrijfster van
het etiquetteboek Vormen, meent: ‘De ingezakte houding, het kenmerk van de
nonchalance en van het laisser-aller, moet met strengheid worden tegengegaan,
daar zij zou voeren tot het vergeten van alle waardigheid.’
Een rechte rug, een waardige tred en zichtbare beheersing van blikken en gebaren
waren het bewijs dat men zichzelf in de hand had - en dus in staat was de wereld
om zich heen te beheersen. ‘Den blik hemelwaarts heffen, flauw vallen, met de
oogen rollen, de handen boven het hoofd samenvouwen, dat zijn bespottelijke
vertooningen, alleen vergeeflijk in één van die ongewone levenstoestanden, wanneer
de hartstochten den mensch overmeesteren; - maar ook dan nog zal de waarlijk
gedistingueerde vrouw hare zelfbeheersching behouden,’ zo vermaant mevrouw
Van Woude haar lezeressen.
Hoewel houding en kleding met elkaar te maken hebben, was het in werkelijkheid
natuurlijk vooral de kleding, die maakte dat een vrouw van stand in de ogen van
een boerenknecht of een fabrieksarbeidster rond 1900 nog een wezen van een
andere planeet was. Strak ingeregen in een corset dat je kon horen kraken als zij
bewoog, met haar japon die zo lang was dat de rok door een stootkant moest worden
beschermd tegen de fluimen op de stoep, met een voile die haar gezicht iets
mysterieus gaf, met glacé handschoenen, een enorme hoed met veren, met een
vos en wat al niet. Als zij iets liet vallen kon zij nauwelijks bukken om het op te rapen,
en hollen was ondenkbaar. (Toen de Franse modeontwerper Paul Poiret rond 1910
de nauw om de enkels sluitende strompelrok of hobble skirt lanceerde, mocht zij al
blij zijn als zij kon lópen.)
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Mijnheer met zijn hoge hoed en dito boord, een kraag van astrakan, een wandelstok
met zilveren knop en een zegelring was eveneens van mijlen afstand te herkennen
als notabel; zelfs kinderen - juist kinderen - zagen er volkomen anders uit wanneer
zij in weelde, of in armoedige omstandigheden opgroeiden.
De kleding bood dames ook hulpmiddelen voor het aannemen van een elegante
houding. De waaier belette de handen om doelloos rond te tasten, met parasol en
mof werd voorkomen dat een dame op straat haar armen langs het lijf omlaag zou
laten bungelen. Dat zij dan ook geen pakjes of tassen meer kon dragen was geen
probleem: een dame dróég niets op straat. Als zij winkelde, liet zij de pakjes
bezorgen, en als zij op reis ging, werd haar bagage door een kruier naar het station
gebracht.
De leren handtas, die zoveel twintigste-eeuwse vrouwen houvast heeft geboden,
begon pas rond 1910 aan zijn fenomenale opmars. Daarvóór was een geborduurde
reticule of een handwerktasje genoeg geweest; kleinigheden zoals een kammetje
of een zakdoek gingen in een zak in de onderrok.
Maar toen hij eenmaal was ingeburgerd, werd de handtas onmiddellijk
ingeschakeld als wapen in de klassenstrijd. ‘Er zijn slechts weinig onderdeelen van
het toilet, waarin de persoonlijkheid der vrouw zoo markant en onomwonden spreekt
als uit het handtaschje,’ verklaart Marguérite de Viroflay in 1920. Maar zoals vaak,
blijkt ‘persoonlijkheid’ een eufemisme voor ‘status’ te zijn. ‘Zoo zien we de
demi-mondaine, de cocotte, de parvenu 's-vrouw pronken met groote zware kostbare
gouden tassen; de vrouw van den gezeten burger draagt diezelfde tasch van zilver,
terwijl de vrouw van distinctie, de dame, een bescheiden taschje in de hand heeft,
sierlijk van vorm en kleur en vervaardigd van de eene of andere kostbare en
zeldzame leersoort, die het veel duurder maakt mischien, dan de kostbare gouden
tasch; men kan het er alleen maar niet aan zien.’
In 1920 waren de uiterlijke verschillen tussen mensen van verschillende stand
minder in het oog lopend geworden. Het un-
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derstatement was ingeburgerd als teken van goede smaak. Natuurlijk, een jurk van
Hirsch - dé leverancier voor de betere kringen - kostte een fortuin vergeleken bij
een van Lampe, zoals blijkt wanneer deze twee firma's toevallig naast elkaar
adverteren op dezelfde pagina in het Algemeen Handelsblad (1921). Voor een
feestelijk japonnetje van Hirsch moet f 58, - worden betaald, voor een van Lampe
f 9,75. Maar wie even keek zag het verschil wel.
❖
Het idee dat ieder zich naar zijn stand hoort te kleden is zo oud als de wereld - net
zo oud als de klacht dat het volk zich er niet aan houdt. Die klacht is vooral in het
begin van de twintigste eeuw nog vaak terug te vinden. Anthonia Margaretha,
pseudoniem van de domineesdochter en -vrouw A.M. Lindeboom-de Jong, maakt
hier veel werk van in haar boekje Onze Kleeding uit 1910. Zij moppert op de
misplaatste neiging om kinderen mooi aan te kleden; kinderkleding moet volgens
haar praktisch en gepast zijn, zonder opsmuk. ‘Geen kinderen gaan zóó sober en
eenvoudig gekleed als de kinderen uit den adelstand en van hen die rijk zijn en toch
verstandig,’ beweert zij. (Een onzinnige uitspraak, als je alleen al denkt aan de
toiletjes die worden beschreven in de herinneringen van zoveel meisjes-van-stand.
Het witte bontmanteltje waarin de kleine Henriëtte van Eyk - uit een welgesteld,
gereformeerd gezin - zo ongelukkig was. Of de hoedjes van Hirsch, waar Letje en
Lientje Voûte zo blij mee waren: hoedjes van zwart fluweel met ivoorkleurige
georgette, en een krans van rode kersen op de rand.)
Dan volgt een uitweiding over het gevaar van een enkel paar zijden kousen, dat
iemand misschien vol goede bedoelingen aan een dienstbode zou geven. Wat een
vergissing! Voor je het weet zal het arme mens verkeerde ideeën krijgen en haar
hele garderobe willen aanpassen aan dit luxeartikel. Ook met het weggeven van
half-versleten kostbare toiletten aan mensen beneden hun
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stand, meent Anthonia Margaretha, kunnen dames niet voorzichtig genoeg zijn.
Maak er een onderwijzeres mee blij, of een gezelschapsjuffrouw; die snakken vaak
naar zoiets moois, en bij hen kan het geen kwaad.
Jonge vrouwen uit het volk moeten zich niet mooier willen maken dan zij zijn.
Werkhanden zijn geen schande, schrijft A.M. onbarmhartig, glacé handschoenen
ook niet - maar werkhanden weggemoffeld in glacé handschoenen, die wel. En
boven hun stand geklede burgermeisjes bederven hun eigen kansen op de
huwelijksmarkt, want: ‘Een burgerman durft ze niet aan, een heer verkiest ze niet.’
In dezelfde geest peinst de aristocratische Cloese in De klop op de deur over een
nieuw type vrouwen. ‘Het waren de jonge vrouwen die vroeger dienstbode werden
- zij leerden gemakkelijk het kunstje van het typen. Ze liepen met zijden kousen, in
dure mantels, want ze hielden hun salaris alleen voor hun kleren. Zij waren de
enigen in deze oorlogsjaren [het is 1917] die goed gekleed gingen. Ze waren een
horde zonder ontwikkeling, zonder beschaving, die de kantoren, de bureaux vulde.
Zij leken allen op elkaar. Zij kleedden zich als vrouwen uit de gegoede stand, maar
hun accent verried hen...’
❖
Er spreekt een opvallende weerzin uit de woorden hierboven, een weerzin tegen
‘de lagere stand’ die niet op zijn plaats blijft, maar zich brutaal manifesteert met
opsmuk waar hij eigenlijk geen recht op heeft. In de romans van Ina Boudier-Bakker
klinken zulke gevoelens regelmatig door, niet als karakterisering van personages,
maar duidelijk uit het gemoed van de schrijfster.
Mevrouw Boudier stond hierin niet alleen. Voor de oude bovenlaag viel het duidelijk
niet mee, te zien hoe de maatschappij was veranderd na de Eerste Wereldoorlog.
Dat het moeilijker werd om een dienstbode te vinden was tot daar aan toe - maar
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dat de meisjes die het hadden behoren te worden nu met dure jassen en zijden
kousen over straat liepen, was al te brutaal.
Als er meer beweging komt in het sociale bouwwerk, vlamt wederzijdse afkeer
eerder op, en gaat ‘hoog’ zowel als ‘laag’ zich uitdagender gedragen. Goede
Manieren van mevrouw Van Zutphen-van Dedem (1928) is een etiquetteboek waaruit
regelmatig een vijandige sfeer spreekt. Volgens deze schrijfster is de maatschappij
sterk aan het verplatten; de hogere standen verzaken hun plicht door het ‘mechanisch
intellect’ boven alles te plaatsen, onder verwaarlozing van de ‘fijnere eigenschappen
van de ziel’. Ook de zucht naar goedkoop vertier neemt toe, en dat heeft er allemaal
mee te maken, meent de schrijfster, dat een veel groter percentage dan vroeger
(van die hoge standen) uit kleinburger- en handelskringen opgekomen is.
Onthullend is een passage in Goede Manieren waarin wordt gewezen op het
grote belang van zelfbeheersing, juist in het openbaar: ‘Als we bv. bij het vertrek
van een trein, iemand ook maar een beetje al te spontaan nog een vroolijk of hartelijk
woord naroepen, of een kushand nazenden, in negen van de tien gevallen zien we
voor een ander coupé-raam een sarkastisch of hoonend gezicht op ons neerkijken,
of een brutalen reiziger of soldaat, die op indiscrete wijze zijn belangstelling in ons
afscheid toont of onbehoorlijke “aardigheden” er tusschen roept...’
Het is iets vreemds, die waarschuwing om op je hoede te zijn als er lieden van
minder allooi in de buurt zijn; niet omdat zij je zouden beroven of in je billen knijpen,
maar omdat zij je kunnen honen en daarmee onteren. De gewoonlijk zo zorgvuldig
onderdrukte klassenhaat steekt hier de kop op.
Dat honen of uitjouwen gebeurde overigens over en weer, en vooral door kinderen.
Dit werd bevorderd door het feit dat lagere scholen naar klassen waren verdeeld,
goedkope voor de armen en duurdere voor de ‘nettemanskinderen’ - voorzover die
niet naar particuliere instituten gingen. Een oude heer vertelde mij hoe de leerlingen
van verschillende lagere scholen in het
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stadje waar hij opgroeide soms tegenover elkaar stonden in een steeg of een straat,
op het punt om in een vechtpartij verwikkeld te raken. ‘Hij durreft niet, uit arremoe...’
riepen de kinderen van de nette school naar die van de armenschool.
E.B. de Bruyn beschrijft hoe hij als kind, geholpen door het tweede meisje Kaatje,
vanuit een raam aan de gracht de passerende arme kinderen treiterde. En in De
bandeloozen van Jo Manders is een scène waar straatjongens op klompen een
ongelukkige eerstejaars student, een ‘groen’, in de gaten krijgen en opjagen, als
‘krenkende lijfwacht’ - al wordt zijn situatie pas echt dramatisch als zijn
standsgenoten, de ouderejaars, zich met hem bemoeien.
Bepaalde manieren van optreden - arrogant of heerszuchtig van ‘hoog’, brutaal
of stuurs van ‘laag’ - wekten wederzijdse irritaties. Ongepaste kleding van de lagere
standen is al genoemd; in de frivole jaren twintig riep ook de kleding van de rijken
soms agressie op. Een voorbeeld is de monocle, volgens Xavier de Montrécourt
(auteur van een etiquetteboek uit 1920) een belangrijk bestanddeel van het elegante
leven, maar een waarvan het dragen een zekere ‘zedelijke moed’ vereist. De arbeider
‘jeukt de hand als hij ergens een monocle in een oog ziet’, en de burgerman ziet er
iets zedeloos in, een ‘belachelijke en strafbare aanstellerij’.
De maatschappelijke revolutie van de jaren twintig bracht mee dat de rijken zich
- zeker in de ogen van gewone mensen - losser, lees: schaamtelozer, gingen
gedragen. Dames met Eton crops (kort haar) en blote armen, die sigaretten rookten
en grote auto's bestuurden, dat soort nieuwigheden riep gevoelens op die een
generatie eerder verborgen zouden zijn gebleven. Het doet denken aan het effect
van de New Look in de straten van Parijs, zoals Nancy Mitford dat beschrijft in een
brief aan haar vriend Eddy Sackville-West (najaar 1948): ‘Heb je gehoord van de
New Look? Brede heupen & je middel snoer je in & de rok gaat tot je enkels, zalig
gewoon. Je voelt je romantisch & mensen roepen
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ordures naar je vanaf vrachtwagens, want op de een of andere manier wakkert het
de klassenhaat aan zoals bontjassen nooit zouden kunnen.’
❖
Intussen bleven de oude hiërarchische verhoudingen grotendeels bestaan, zichtbaar
op een manier die latere generaties verbaast. Zo kon het haast niet anders of een
vrouw van stand deed aan liefdadigheid. Dat ging niet met discrete rekeningnummers
en neutrale inzamelingen; nee, de hulpbehoevendheid had een gezicht.
Het gezicht van Trui bijvoorbeeld, de oude dienstbode van de (Nederlandse)
mevrouw Hoek in Brussel, die ziek is geworden in 1910. Trui moet naar het nogal
armoedige ziekenhuis van Laeken. Mevrouw Hoek vraagt haar zuster in Vriezenveen
per brief of zij misschien ook een centje wil bijdragen opdat Trui naar huis kan: ‘...ons
kringetje van gevers hier is ook al zoo beperkt en 't is nu van alle kanten de tijd van
vragen. 't Is werkelijk een beklagenswaardig meisje, die stumper.’
Of het gezicht van de vrouw die wekelijks aanbelde bij het notarishuis in Delft,
waar mijn vader opgroeide. ‘Ze werd binnengelaten door de dienstbode of een van
ons kinderen. Ziekenhulp! werd er dan geroepen. In de vestibule, vóór de
tochtdeuren, haalde de vrouw een pan tevoorschijn die zij, in een doek geknoopt,
bij zich had. Iemand bracht die naar de keuken aan het eind van de gang, waar
Marie (de dienstbode) de pan met eten vulde terwijl de vrouw bij de voordeur wachtte.
En dan ging zij weg, met de volle pan weer in de doek geknoopt.’
Het spreekwoordelijke pannetje soep had nog niet de vernederende klank die het
later zou krijgen. In de eerste jaren van de twintigste eeuw was het voor jonge
meisjes op het platteland nog een verplichting om met, of namens, hun moeder de
huisjes van arme dorpsbewoners te bezoeken en ze levensmiddelen of een ander
extraatje toe te stoppen. Alleen als de ontvangers van
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milde gaven zelf van nette komaf waren, was een zekere discretie geboden. Zo
iemand werd bijvoorbeeld - zoals de vreselijke Gräfin von Krach in De kleine parade
- door een hele kring standsgenoten om beurten te eten gevraagd, tot groeiende
wederzijdse irritatie.
Liefdadigheid kon uitgroeien tot verantwoordelijke functies die veel tijd kostten.
Naast het rondbrengen van pannetjes soep of mandjes met eieren waren er
instellingen als weeshuizen en oudeliedenhuizen die bestuursleden nodig hadden,
functies waarin dames van stand zich zeer nuttig konden maken. Of er moesten
Hongaarse kinderen in de stad worden ondergebracht, en natuurlijk werd van de
dames notabelen verwacht dat zij het goede voorbeeld gaven. Of er waren
verkoopsters nodig op een bazaar, en dan liefst verkoopsters met veel rijke
vriendinnen, die zij konden uitnodigen om iets te komen kopen.
Voorts was er de eeuwig weerkerende intekenlijst. De lijst waarop van iedere
gever naam, toenaam en het gegeven bedrag werd vermeld, maakte de
verwevenheid van standsbesef en liefdadigheid wel heel zichtbaar. Gaf de barones
in het grote huis twee gulden, dan moest de vrouw van de dokter wel minstens een
gulden geven, en dan kon de vrouw van de notaris natuurlijk niet achterblijven en
droeg zij óók een gulden bij - terwijl de vrouw van de industrieel misschien wel het
voorbeeld van de barones durfde volgen. Alles ten behoeve van het arme vaderloze
gezin X., dat zelf ook met naam en adres op de lijst werd vermeld.
Tonia, de maintenee van Theodoor in Marcellus Emants' Inwijding, wil dan ook
dolgraag dat hij haar naam op een lijst zet die haar huis in is gebracht.
‘Met een plechtig gebaar de portefeuille openend, lei ze ook die op zijn
knieën neer.
“Zet nou: mejuffrouw Antonia, Amelia, Katerina Doorn...één
gulde...betaald.”
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“Zeg 'ns: ben jij dwaas! Moet jij op lijste tekenen? Late ze liever voor jou
kollektere!”
Schuchter lachend, maar tegelijk spijtig keek ze hem aan.
“Hè, schat...'t is voor 'n ongelukkige man. Z'n schuit is gezonke en nou
kan die niks verdiene. Ze komme de lijst morge halen. Je mot mekaar
toch helpen in de wereld. Zet dan maar vijf en zeventig sente. Da's nie
veel; is't wel? Voor de blinde-inrichting geef ik ook alle jaar één gulde. En
ik geef nog meer: voor de Luterse school één kwartje eens in de drie
maande en voor...'k Weet niet eens wat 'n Luterse school is. Dat mot jij
me 's vertelle. Ja, wat is 'n Luterse school? Maar 'k vin 't zo prettig op 'n
lijst in te tekene. Dan doe ik ook 's net as 'n fesoendelike dame.”
Hoofdschuddend tekende Theodoor voor een gulden en haalde dan zijn
beurs uit om haar het bedrag te geven. Ze lei echter haar hand op zijn
arm. “Nee; dat betaal ik zelf.”’
Zo wierp liefdadigheid onmiskenbaar ook vruchten af voor de gever. Status was
daar één van, en een warm gevoel van tevredenheid hoefde niet te worden
onderdrukt.
Een krasse formulering hiervan is afkomstig van Betsy Perk, tante van de
jonggestorven dichter Jacques Perk en oprichtster van de vereniging Arbeid Adelt.
Zij noteert in 1868: ‘Niets stemt meer tot tevredenheid dan persoonlijk kennis te
maken met armoede en gebrek. Ik bedoel niet door die zelve te moeten bestrijden,
maar den strijd van anderen met dien tweelingvijand van nabij gade te slaan. (...)
Een deelnemend woord, een warme handdruk, een bemoedigende toespraak
vermogen zo veel, terwijl de minste versnapering zoo innig verheugen kan, en een
kinderhand zoo makkelijk wordt gevuld.’
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Dat de vulling van de kinderhand door de rijken toch wel eens tekortschoot, beschrijft
Theo Thijssen prachtig in Het taaie ongerief. De hoofdpersoon en zijn broer en
zusjes zijn naar een kerstviering van deftige dames voor arme kinderen geweest.
Ze moesten er liedjes zingen die ze niet kenden, kregen warme chocola die niet
lekker was, een beetje snoepgoed, en gingen naar huis met nuttige - natúúrlijk
nuttige - geschenken. Jurken voor de meisjes en ondergoed voor de jongens. Bij
nadere inspectie blijken de jurken toch wel van een vreemde, weeskinderachtige
snit te zijn - en de stellen ondergoed van de jongens praktisch onbruikbaar. Het zijn
hopeloos ouderwetse kledingstukken van nare, ruwe stof die al gauw gaat schrijnen,
en uiteindelijk zelfs Moeder kwaad stemt jegens die dames.
Fooien waren een ander middel ter markering van standsverschil. Iedereen die
aan de deur kwam, iedereen die een dienst verleende, kreeg in principe een fooi.
Ging het om een geregelde situatie, zoals bij huispersoneel, dan werd ééns per jaar
(in januari) een vooraf overeengekomen bedrag gegeven, dat ‘verval’ heette. Ook
de bezorgers van allerlei goederen kregen in januari hun fooi; een gewoonte die
aan het eind van de twintigste eeuw alleen nog in de ‘nieuwjaarswens’ van de
krantenbezorger voortleeft.
De ober in een restaurant kreeg een fooi, maar ook de dienstbode van vrienden
die aan tafel diende tijdens een diner. Zelfs de chauffeur van een kennis die iemand
een lift gaf moest eigenlijk iets krijgen, en de bode, en de kruier...maar natuurlijk
niet de dokter, want die was zelf een heer. Die stuurde soms niet eens een rekening
aan de dominee en andere notabelen, onder het motto ‘Latijn betaalt niet aan Latijn’.
Er werd veel gemopperd op het ‘fooienstelsel’, er werden zelfs felle brochures
aan gewijd. Etiquetteboekenschrijfsters wezen onvermoeibaar op de mogelijkheid
het eigen personeel zelf goed te belonen, en dan te verbieden bij het bezoek hun
handje op te houden. Maar het stelsel bleef, en het gemak waarmee ie-
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mand fooien gaf vormde een duidelijke aanwijzing of hij ‘zijn wereld kende’. Dat de
kwestie problematischer werd is duidelijk. Vanaf 1920 geven etiquetteboeken steeds
gedetailleerdere aanwijzingen omtrent situaties waarin fooien moeten worden
gegeven en het bedrag dat verschuldigd is.
Xavier de Montrécourt laat zich smalend uit over mensen die hannesen met de
fooi - bijvoorbeeld eerst een kwartje neerleggen, dan dit door twee dubbeltjes
vervangen en dan toch weer terug, ‘met een gezicht alsof ze een wiskundig probleem
hebben opgelost’. En hij voegt eraan toe: ‘Er is niets wat zoo'n burgerlijken en
provincialen indruk maakt als een dergelijke handelwijze.’
Heel anders dus dan de deftigheid van mijnheer Beerta, zoals J.J. Voskuil die
beschrijft in zijn roman Het Bureau (deel 1). De hoofdpersoon worstelt met een
fooienprobleempje en waagt het zijn chef te vragen hoe het moet.
‘Beerta liet de krant opnieuw zakken en keek hem aan. “Als een heer een
man ontmoet, geeft de heer de man een fooi.”
“En hoeveel geeft zo'n heer dan?”
“Wat hij in z'n zak vindt,” antwoordde Beerta, zich weer in zijn krant
verdiepend.’
❖
Sociale verschillen waren af te lezen aan alle mogelijke aspecten van het leven.
Aan hoe men sprak en dacht, zelfs aan ziekte en gezondheid.
Taalgebruik was een van de belangrijkste kenmerken om iemand te ‘plaatsen’.
Iedereen met sociale ambitie probeerde zo beschaafd mogelijk te klinken. Rijke
joodse kinderen in Amsterdam kregen spraakles, vertelt een zegsman, opdat zij
vooral niet joods zouden praten, ‘met dat lispelende’. Zacharias en z'n zusje zagen
samen een zwaantje, zo moesten de kinderen oefenen.
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Deftige Rotterdammers, zoals de familie Van Stolk, waren wel degelijk aan een
licht-Rotterdamse uitspraak te herkennen, en Haags was weer anders - nasaler.
Zo gaat de Haagse Anna van Onderwaarden in Inwijding deftig spreken nu zij
geëngageerd is met jonkheer van Ouderhoorn: ‘De lippen gingen haast niet open
en de tanden weken zo min mogelijk van elkaar.’ Misschien kleurde zij haar klinkers
als Louis Couperus, wiens gehoor bij lezingen soms moeite had om niet te lachen
vanwege zijn geaffecteerde uitspraak: ‘fleurig’ werd ‘flùhrig’, en ‘aanstonds’
‘aênstunds’.
Tot de Eerste Wereldoorlog, bij de adel nog veel langer, had het Frans veel invloed
op het taalgebruik. Uitnodigingen geschiedden in het Frans, menu's waren in het
Frans gesteld en in de hoogste kringen was het Frans voertaal aan tafel. Geen
wonder dat allerlei woorden uit die taal ook in het Nederlands doordrongen, eenmalig
of als vaste uitdrukking. ‘'t Was een verduiveld leuk dagje!’ zegt een zeventienjarige
jongen in een roman van Cornélie Huygens. ‘Kolossaal gereusseerd hè?’ Een woord
als ‘gereusseerd’ heeft geen vaste voet gekregen in het Nederlands, maar er zijn
nog steeds oude dames die zeggen dat zij een bepaalde tas of hoed wel erg
encombrant vinden, of een gewoonte dégoutant. En als ik een adellijke mevrouw
vraag om mij iets te vertellen over hoe het vroeger bij haar thuis was, zegt zij: ‘Ach,
het was heus niet zo erg grand genre bij ons, hoor.’
Het aardige van dat Frans was natuurlijk dat de meid of de groenteman het altijd
verkeerd uitsprak, of verkeerd begreep. Dan had Betsy het over de
‘porte-brisée-deuren’, of over de ‘jourdag’ van Mevrouw, en verkocht de groenteman
geen Bonne Louise-peren maar ‘bollewiesjes’.
Engels kwam wat later in de mode; Een zomerzotheid van Cissy van Marxveldt
uit 1927 bevat een breed uitgemeten scène waarin chauffeur Lucas een partijtje
tennis mag meespelen en de Engelse termen op hilarische wijze verhaspelt.
‘Fiftien-lef!’ roept hij, en ‘Wan out!’ De heldin van het verhaal (die niet weet

Ileen Montijn, Leven op stand 1890-1940

34
dat de chauffeur in werkelijkheid jonkheer Padt van Heyendaal is) vindt het des te
gênanter omdat zij een zwak voor de jongen heeft, en besluit hem Engelse lessen
te geven.
In talloze, misschien wel de meeste Nederlandse teksten werden vroeger de
woorden van platpratende personages in een fonetisch ‘platte’ transcriptie
weergegeven. ‘Hij hep’ is daarbij de pasmunt en speelt dezelfde rol die in het Engels
al sinds anderhalve eeuw wordt gespeeld door de weggelaten h - de dropped aitch
('is 'ouse). De gedachte dat dat iets discriminerends heeft tegenover wie zo spreekt
- of dat een lezer zich zelf wel kan voorstellen hoe een boer of een wasvrouw klinkt
- kwam niet eens op.
Plat praten was het grootste van alle sociale stigma's. Een beetje een
Oost-Nederlandse tongval was - bijvoorbeeld voor een landjonker - zeker geen
schande, maar stadsplat was dodelijk. En een zachte g kon (althans boven de Grote
Rivieren) helemáál niet.
Anderzijds moest je, vooral na 1918, zelf vooral niet té mooi willen praten. Het
was nog belangrijker je te onderscheiden van kleinburgers en parvenu's, dan van
het volk; daarom sprak men van ‘blauw’ en niet van ‘Chinees porselein’, en zei men
niet ‘zaak’, maar ‘winkel’. De begrippen U en Non-U (U staat voor upper class)
ontstonden pas na de Tweede Wereldoorlog: in de jaren vijftig om precies te zijn,
toen in Engeland een veelbesproken boekje van (onder anderen) Nancy Mitford
verscheen waarin die termen werden gebruikt.
In Nederland werd het openlijk bespreken van standsverschillen, bijvoorbeeld in
taalgebruik, lang pijnlijk gevonden. Men dacht wel in standscategorieën, maar men
had het er eenvoudig niet over. Pas in de jaren tachtig verscheen er wel eens een
artikel over het onderwerp in kranten en tijdschriften, en publiceerde Agnies Pauw
van Wieldrecht het boekje Het dialect van de adel; dit is tot nu toe nog steeds de
enige niet-academische behandeling van ‘U en non-U’ in Nederland.
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Maar de neiging om bepaalde uitdrukkingen of uitspraken te beschouwen als ijkpunt
voor iemands standing, is ouder. ‘De meeste menschen zeggen oto en vinden auto
“plat”,’ merkt Jeanne Kloos-Reyneke van Stuwe argeloos op, om vervolgens uit te
leggen hoe onlogisch dat is. Een generatie eerder al schrijft Johanna van Woude
dat burgermensen hun kinderen leren achter ieder antwoord ‘mijnheer’ of ‘mevrouw’
te voegen: zij noemen dit ‘met twee woorden spreken’. Meestal, aldus de schrijfster,
wordt dit vervelend en zelfs dwaas, en de hogere standen ‘maken dan ook slechts
zuinig gebruik van dergelijke betitelingen’. Ziedaar de essentie van taalsnobisme:
merkbare pogingen om het goed te doen worden afgestraft.
De gewoonte om een beetje expres-plat te spreken - natuurlijk alleen weggelegd
voor wie ‘boven elke verdenking verheven’ is - komt al voor bij Marcellus Emants:
mevrouw van Onderwaarden zegt ‘ommers’ in plaats van ‘immers’.
Agnies Pauw van Wieldrecht schrijft het deftige plat toe aan de banden van oude
adellijke families met de streek waar hun huizen en landgoederen stonden, en hun
vertrouwelijke omgang met de plattelandsbevolking. Daarom spraken bijvoorbeeld
de leden van de Gelderse adel met een licht-Achterhoekse tongval. Aan de andere
kant was ‘motten’ zeggen in plaats van ‘moeten’, en ‘afgelaaien’ in plaats van
‘afgeladen’ noch aan de adel, noch aan het platteland voorbehouden. Het was een
geaffecteerde gewoonte die ook bij de stadse chic voorkwam. Zoals bij mijn oudtante
Mien, die niet alleen ‘motten’ en ‘kommen’ zei, maar ook bepaalde plaatsnamen
verbasterde: die heetten in haar mond ‘Nimwegen’ en ‘Appeldoorn’.
Sommige aristocraten gingen verder en spraken van de ‘plee’ waar anderen ‘wc’
zouden zeggen (maar natuurlijk nimmer ‘toilet’), en zeiden ‘billen’ en ‘pissen’ en
‘verdomd’. Een zegsvrouw vertelt dat zij als kind wel eens verbaasd was over de
taal van een bezoekster die van alles zei wat haar als keurig klein meisje verboden
was. ‘Ja, zij denkt dat zij zich dat kan permitteren,’
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zei haar moeder dan. Maar het ‘dialect van de adel’ bevatte naast expres-gewone
woorden zoals ‘jurk’ en ‘winkel’ ook veel eufemismen voor mogelijk aanstootgevende
dingen. ‘Braken’ werd ‘spugen’, heet werd ‘warm’, jeuk werd ‘kriebel’. ‘Grof in de
mond’ kon iedereen zijn, heer of aristocraat - maar natuurlijk alleen waar geen dames
bij waren.
❖
Ridderlijkheid tegenover dames was een kardinale deugd voor een heer. Opstaan
als een dame zich verheft, haar alles uit handen nemen dat als zwaar zou kunnen
worden beschouwd, maar ook: haar beschermen tegen alles wat onplezierig is, tot
en met de suggestie dat zij zelf ergens schuld aan zou kunnen hebben, dat was
ridderlijkheid van de oude stempel.
Wie dit niet weet, begrijpt bijvoorbeeld niet waarom de ouderwetse notaris Gilius
van Ulven in de roman De bandeloozen van Jo Manders zich gedraagt zoals hij
doet. Zijn spilzieke, egocentrische echtgenote jaagt al zijn geld erdoorheen, hij moet
- in diepe schaamte - zelfs háár kapitaal aanspreken, en wanneer zij hem vervolgens
beticht van wanbeheer, spreekt hij haar niet tegen. Als alles op is, gaat hij in arren
moede verduisteren: alles liever dan dat zij - ‘een Van Heemschut’, protesteert zij
als hij zwakjes op matiging aandringt - tegen haar zin zou moeten bezuinigen. Als
een gebroken ridder laat de notaris zich uiteindelijk in het Huis van Bewaring stoppen,
terwijl zijn vrouw, na de scheiding te hebben aangevraagd, de boot naar Amerika
neemt.
Achter het ideaal van ridderlijkheid stak (net als in het geval van veel andere
deugden) de notie dat een lid van de maatschappelijke bovenlaag daar op de een
of andere manier beter in was dan iemand uit het volk. Het was hem aangeboren,
of toch op zijn minst met de paplepel ingegoten, en dat kon van een boer of werkman
niet gezegd worden.
Dat idee van morele superioriteit is de venijnigste kant van het standsbesef. Wie
de samenleving ziet als een bouwsel van
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‘hogere’ en ‘lagere’ groepen, ontkomt waarschijnlijk nooit helemaal aan de associatie
van ‘hoog’ en ‘rijk’ met ‘meer’ en ‘beter’ - en aan die van ‘laag’ en ‘arm’ met ‘minder’
en ‘slecht’. In het negentiende-eeuwse taalgebruik betekende ‘fatsoenlijke mensen’
mensen van stand - iets wat voor moderne lezers al onbegrijpelijk is geworden.
Maar in het hedendaagse oud geldunderstatement ‘een nette man’ klinkt het nog
steeds door. Kan iemand die plat praat geen nette man zijn?
Het belangrijkste tegengif tegen zulke gedachten (misschien is ‘reflexen’ een
beter woord) was vroeger het christendom, dat nederigheid en naastenliefde predikt,
en leert dat alle mensen kinderen van één Vader zijn. Maar anderzijds had Onze
Lieve Heer in Zijn wijsheid toch zelf al die ongelijkheden in de schepping gebouwd.
De gedachte dat de verschillen tussen de mensen van God gegeven zijn en dus
gerespecteerd dienen te worden, is ook altijd veel verkondigd. Het christendom
leverde nu eenmaal, net als andere godsdiensten, precies de moraal die goed van
pas kwam.
Standsbesef houdt in dat men vlak achter zijn eigen hielen een grenslijn trekt.
Iedereen rekent zichzelf graag tot een groep die gemiddeld een ‘hogere’ levensstijl
heeft dan die hij er zelf op na houdt, en begint met het uitdelen van mépris bij de
eerste de beste soortgenoot die niet geheel aan zijn eigen normen voldoet. De
historicus P.N. Furbank heeft hierop gewezen in zijn inspirerende boekje Unholy
Pleasure. (Het plezier uit de titel gaat over de combinatie van ijdelheid en
leedvermaak die volgens hem aan de wortel ligt van vrijwel alle preoccupatie met
standsverschillen, in Engeland overigens wijder verbreid dan in Nederland.)
Furbank waarschuwt voor de species fallacy, de misvatting dat standsverschillen
objectief waarneembare soortverschillen zijn, zoals die tussen honden en katten.
Hij zegt dat je wel op grond van allerlei criteria - inkomen, opleiding, woonplaats de mensen in steeds weer andere groepen kunt verdelen; maar één
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‘maatschappelijke hiërarchie’ bestaat niet. Een boer, een ambtenaar en een baker
passen niet in één schema van hoog naar laag. Bovendien: aangezien het
waarnemen van standsverschillen vooral een kwestie is van ‘van boven naar
beneden’ kijken, zou de historicus die over zulke verschillen schrijft, al gauw steevast
het standpunt van de hoogste aristocraat innemen - alsof alleen diens gezichtspunt
‘realiteitswaarde’ had.
Dat zou inderdaad onzinnig zijn. Veel zinvoller - en interessanter - dan het speuren
naar reëel bestaande klassenverhoudingen in het verleden, is te bekijken hoe ze
door tijdgenoten zelf werden ervaren, in beide richtingen, omhoog en omlaag. Nooit
zullen alle tegenstrijdige opvattingen met elkaar in overeenstemming te brengen
zijn. En het is van het grootste belang om verdacht te zijn op de klassegebonden
vertekening van de werkelijkheid. De preoccupatie met klassen- of standsverschillen
heeft namelijk - net als die met sterrenbeelden of etnische verschillen - een
zelfbevestigend effect. Slordigheid, die bij een freule aristocratische nonchalance
heet, heet dan bij een arbeidersvrouw slonzigheid. En waar een deftig heer
edelmoedig heet te zijn, heeft een sjouwer een gouden hart in zijn ruwe bolster.
Zelfs de overtuiging dat mensen van verschillende standen aan hun uiterlijk (niet
kleding dus, maar lichaamsbouw) te herkennen zijn, is in de literatuur van vóór 1940
nog wijd verbreid. ‘Hij had de lage haargroei en het gedeukte voorhoofd van een
boef, een vulgaire neus, maar de stralende, bezielde ogen van wie een blijde
boodschap heeft te brengen,’ schrijft Annie Salomons over Frederik van Eeden. In
romans, niet alleen van de eenvoudigste soort, zijn aristocratische handjes steevast
smal, hebben boeren brede koppen, burgerlijke gelaatstrekken iets benepens, en
zijn onbetrouwbare figuren te herkennen aan hun lage voorhoofd.
Van daar is het maar een kleine stap naar de gedachte dat de betere standen
ook eigen ziekten hebben. Podagra of ‘het pootje’ zou een typische upper
class-aandoening zijn, vaak in ver-
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band gebracht met het eten van adellijk (!) wild. Dames uit de hoogste kringen, zo
wordt bijvoorbeeld terloops opgemerkt in Cécile Goekoops roman Hilda van
Suylenburg, zijn eigenlijk altijd een tikje souffrante. En het idee dat dames uit andere
kringen daar misschien gewoon geen tijd voor hadden, bederft een gedachte die
eigenlijk te aantrekkelijk is om te worden weerlegd.
Voor de historicus is het soms niet gemakkelijk, standsgebonden verschijnselen
te onderscheiden van andere. Een enkel voorbeeld: het valt op dat in de eerste
decennia van de twintigste eeuw veel (invloed-)rijke mensen de een of andere
nieuwe levensovertuiging omhelsden. De belangstelling voor spiritisme leefde rond
1900 in de hoogste kringen, en hetzelfde gold voor de theosofie. Het vegetarisme,
ja zelfs het geloof in Jaeger-ondergoed lijkt van de ‘beste kringen’ geleidelijk omlaag
te zijn gesijpeld naar bredere lagen van de bevolking.
Tussen de wereldoorlogen gooide de Morele Herbewapening - waar bijvoorbeeld
de Philipsen zich toe bekeerden - hoge ogen in welgestelde kringen. En dan was
er de Oxford-beweging, en de methode van Coué (Tous les jours, à tout point de
vue je vais de mieux en mieux...zeiden de aanhangers daarvan steeds tegen
zichzelf).
Maar voordat iemand de conclusie trekt dat de rijken in deze periode een speciale
voorliefde hadden voor nieuwe levensovertuigingen, moet worden bedacht dat zij
daar ook heel veel meer kans toe hadden dan anderen. Zij waren de enige mensen
die wel eens in het buitenland kwamen, vreemde talen kenden en leesportefeuilles
hadden. Eerst kwam de luxe, daarna de ideeën - of die nu zinnig of onzinnig waren.
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2 Huis
In zulke kamers is men altijd oud,
de zomerdagen en de winteruren
zijn even lang, alles is sterk gebouwd
en kan, ofschoon bouwvallig, eeuwen duren.
Jan van Nijlen
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Een huis is een standpunt. Het soort huis waarin iemand opgroeit wordt vanzelf de
norm waarmee hij later alle huizen in de wereld zal vergelijken: zij zijn groter of
kleiner, gezelliger of killer dan dat ene huis van vroeger. In de literatuur hebben
huizen al sinds Homerus vaak mythische kwaliteiten - van Odysseus' kasteel op
Ithaca waar het echtelijk bed is verankerd in de stam van een oude olijfboom, tot
het torenkamertje op de Petteflet waar Pluk woont in het boek van Annie M.G.
Schmidt.
De woonhuizen van de rijken waren vroeger zichtbaarder dan nu. Het waren
huizen ‘op de eerste stand’, aan de hoofdstraat of voornaamste gracht; wie daar
woonde hoorde automatisch bij de plaatselijke notabelen. In een dorp waren het
huis van de burgemeester en dat van de dokter, het notarishuis en de pastorie aan
elk kind bekend.
Het ideale huis van de Nederlandse bovenlaag aan het begin van deze eeuw
wordt in talloze romans beschreven. Het is het soort huis dat een naam heeft en
waar men niet zozeer in is, als wel óp: op Markestein, op Broekhuizen, op de
Sonnehof. Het is een huis met een oprijlaan, of tenminste een grote tuin met
‘eeuwenoude bomen’. De deur zit in het midden, de boomgaard - bongerd - is achter,
en op het dak zit een luiklok. De huishoudster en haar man (tuinman/chauffeur)
wonen in een afzonderlijk huisje op het terrein. In het dorp spreekt men van ‘het
grote huis’ of gewoon ‘het huis’, en leeft men mee met het wel en wee van de
bewoners. Als een man uit het dorp het huis passeert, tikt hij beleefd aan zijn pet.
Dat dit uitgesproken land-adellijke ideaalbeeld ook werd nagestreefd door de
Nederlandse burgerij, tekent de sociale aspiraties van die bevolkingsgroep. Onnodig
te zeggen dat het ideaal niet door iedereen werd bereikt. Maar zo heel zeldzaam
was het
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grote huis met oprijlaan en boomgaard ook weer niet; ieder dorp had er wel één of
twee van, te beginnen met het burgemeestershuis. En een ‘deftig dorp’ zoals dat
wordt beschreven in de roman van Johan de Meester telt er zeker een half dozijn.
Zij hebben namen als Beuk-en-Beek, Lommerlust, Veldheim, Bloemenheuvel,
Mariënhof...
Een goed huis was niet alleen een sentimenteel ideaal of een praktische behoefte,
maar vooral ook een kwestie van status. Niets bepaalde zo zeer - letterlijk, zou je
haast zeggen - iemands positie als wáár en hoe hij woonde. Een Duitse econoom
heeft de keus van een huis en de ligging daarvan vergeleken met het kopen van
een treinkaartje eerste, tweede of derde klasse: een kwestie van zelfinschatting.
Sinds de democratisering van de kleding, zo meent deze auteur - reeds in 1909! is de keus van de woning de belangrijkste claim die iemand in het openbaar legt op
een plaats in de sociale rangorde.
In de literatuur wordt het grote buitenhuis in populariteit gevolgd door het huis
aan de gracht. Deftige families in Amsterdam woonden welhaast automatisch aan
de Heren- of Keizersgracht; als het even kon, hadden zij daarbij nog een buitenhuis,
bijvoorbeeld aan de Amstel, waar zij 's zomers vertoefden.
‘En zijn 't fatsoenlijke menschen?’ vraagt de kleine Frida in het
meisjesboek Op Markestein aan haar tante. Deze antwoordt: ‘Menschen,
die een groot huis in Amsterdam bewonen en er daarbij een buiten op na
houden, zullen toch wel den naam van fatsoenlijk mogen dragen.’
Omstreeks de tijd waarin deze opmerkelijke passage in een meisjesboek werd
opgetekend (1875), begonnen de mogelijkheden om ‘op stand’ te wonen ruimer te
worden. In Amsterdam groeiden nieuwe straten aan de zuidkant van de stad. Daar
gingen de hogere standen zelfs op bovenhuizen wonen,
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anoniemer dan ooit. In andere steden werden herenhuizen gebouwd langs singels
en plantsoenen, en in dezelfde tijd ontstonden de eerste villaparken: in het Gooi, in
Wassenaar, in Bloemendaal. Hier waren de bezitters van herenhuizen onder elkaar,
in een omgeving die geen stad was en geen dorp. Geen Jan-met-de-pet zou er nog
over piekeren om die villa's te groeten, zomin als hij in Amsterdam-Zuid een
bovenhuis zou hebben gegroet.
In het Gooi bouwden stedelingen woonhuizen met vriendelijk gewelfde rieten
kappen, die een persoonlijker, rustieker karakter hadden dan voor herenhuizen tot
dan toe gewoon was. De architect W.J. Hanrath, die in 1893 in Hilversum ging
bouwen, was een pionier op het gebied van twee-onder-een-kaphuizen in deze
romantische trant. De invloed van Engelse landhuizen, met als grootste voorbeeld
de architect Edwin Lutyens, is duidelijk te zien in de erkers en glas-in-loodramen.
In een tijd waarin de spraakmakende architectuur geheel in de ban raakte van
het modernisme, tekenden traditionalistische architecten (bekende namen zijn Van
der Kloot Meyburg, Granpré Molière en Eschauzier) comfortabele woonhuizen voor
de rijken. Deze nieuwe landhuizen belichaamden een veranderde levensstijl.
Respectabiliteit alleen was niet meer genoeg, een huis moest nu veel nadrukkelijker
sfeer bezitten, en chic en geriefelijkheid, en vooral niet stijf zijn.
❖
Niet iedereen was zonder meer in de gelegenheid om een huishouden te beginnen.
Om te beginnen ging aan een huishouden een huwelijk vooraf, en dat was niet
een-twee-drie gesloten.
Dat ondervindt ook Carina Walburg, hoofdfiguur van de sentimentele roman
Geboortevloek van de romanschrijfster Cora Westland. Carina is geheel naar
verwachting beeldschoon, ingoed en hoogst begaafd, maar ook al dertig jaar oud.
Met een kantoorbaantje houdt zij zichzelf en haar oude moeder in leven.
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Dan ontmoet zij de joodse advocaat Eugène van Cattenburgh Stuart, een artistieke
bon-vivant van middelbare leeftijd. Voordat het boek bij pagina tachtig is, is er iets
moois opgebloeid tussen de twee. De overige tweehonderdvijftig pagina's zijn gewijd
aan het klemmende probleem: zal hij met haar trouwen of niet?
Carina heeft namelijk geen vermogen, en Eugène wil eigenlijk niet met een
onbemiddelde vrouw trouwen. Hij is in zijn eentje precies rijk genoeg om aan een
gracht te wonen, vaak naar restaurants en de ‘komedie’ te gaan, en zo nu en dan
iets moois te kopen voor een maîtresse. Als getrouwd man zou hij al die gemakken
moeten missen. Het is een klassiek-burgerlijk thema: wordt het wat of wordt het niks
- en zelden in de romankunst zal het zo langdradig zijn behandeld.
Daarmee vormt het boek (dat tragisch afloopt) een loepzuivere illustratie van een
denkwijze waar in de jaren twintig nog maar weinig verandering in was gekomen,
al was daar alle aanleiding voor. Namelijk: dat het huwelijk voor een vrouw de
hoogste vervulling van het leven is - en impliciet ook, dat een ‘hoogstaande’ vrouw
geen vertrouwelijke omgang met een man mag hebben die niet tot een huwelijk
leidt. Het idee dat Carina, eenmaal getrouwd, nog geld zou blijven verdienen, was
uitgesloten.
Al sinds de negentiende eeuw waren er stemmen opgegaan (zoals die van Cécile
Goekoop-de Jong van Beek en Donk in de roman Hilda van Suylenburg) die bezwaar
maakten tegen zo'n eenzijdige kijk op het vrouwenleven. En vooral ook tegen het
schrijnende gebrek aan beroepsmogelijkheden voor vrouwen die onverhoopt
ongetrouwd bleven. Ongetrouwde volksvrouwen waren dienstbode, getrouwde
waren werkster of wasvrouw; meisjes uit de kleine burgerij konden zich als naaister
in leven houden, en als zij geluk hadden als kinder- of gezelschapsjuffrouw. Meisjes
uit de hogere kringen konden niets. Zelfs in het sociale leven was er nauwelijks
plaats voor ze.
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De vrijheid werd wel iets groter aan het begin van de twintigste eeuw. Er waren
meisjes die gingen studeren, en die vóór hun huwelijk een beroep uitoefenden. Het
onderwijs, de verpleging, bibliotheekwerk en artistieke beroepen waren acceptabel.
Maar er kwam ook nieuw tegenvuur, door freudiaans getinte ideeën over seksualiteit
en moederschap. Het beeld van de (seksueel) gefrustreerde vrouw doemde op,
zoals de hysterica die zich uitlevert aan een flamboyante vrouwenarts in De
zaligmaker, een boek van Jo van Ammers-Küller; of de onderwijzeres met een
‘ongezonde’ toewijding aan ‘haar’ kinderen, zoals Tea in Ina Boudier-Bakkers novelle
De moeders. Er was weinig dat niet tegen je gebruikt kon worden, als je een
ongetrouwde vrouw was.
Het was al heel bijzonder dat jonge vrouwen uit de bourgeoisie zelfstandig gingen
wonen. In de jaren twintig en dertig staan in tijdschriften regelmatig artikelen over
‘de woning voor de werkende vrouw’, iets wat in de negentiende eeuw nog
ondenkbaar was. Nog in 1897 verklaart Natalie Bruck-Auffenberg in haar boek De
vrouw ‘comme il faut’: ‘Een paar zusters met een oudere verwante of eene goede
bejaarde gezelschapsjuffrouw kunnen met elkander voortleven, maar een
alleenstaand meisje, wanneer het nog geen 30 jaar oud is, zal het verstandigste
doen bij eene familie te gaan inwonen.’ Hilda van Suylenburg is niet de enige roman
die ermee begint dat een jonge vrouw, als haar beide ouders dood zijn, het ouderlijk
huis moet verlaten, het personeel ontslaan, en gaan inwonen bij familie.
Dat inwonen was zelden een pretje. Beide partijen hadden in zo'n geval haast
om door een huwelijk een eind te maken aan de vervelende toestand.
Maar haast om onder de pannen te raken was er ook bij andere meisjes (of hun
ouders), ook nog in de twintigste eeuw. Meisjes uit de hogere burgerij trouwden
verrassend jong, vaak al rond hun twintigste. Hun partners waren een stuk ouder:
hoe hoger het milieu, hoe groter het gemiddelde leeftijdsverschil tus-
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sen echtelieden. Mannen namen de tijd om van het leven te genieten, te studeren
of carrière te maken, en plukten dan met plezier een ‘jong bloempje’ om de rest van
hun leven mee door te brengen. Meisjes wilden snel onder moeders rokken vandaan
- en belangrijker misschien, zij moesten haast maken omdat voor hen, door een
voortdurend vrouwenoverschot, de markt krapper was.
Dat een vrouw, eenmaal getrouwd, nog minder rechten overhield dan ze toch al
had, was een algemeen bekend feit. Legally, her status is barbaric, schreef de
Engelsman Meldrum over de getrouwde Nederlandse vrouw. En de onberispelijk
damesachtige Johanna van Woude meende: ‘De wet is de vrouw vijandig. Vergrijpen,
die zwaar worden gestraft, als zij worden gepleegd door den éénen mensch op den
anderen, als mishandeling, berooving van eigendom, enz. mogen door den man op
de vrouw vrij worden gepleegd; daarom is het de plicht van alle ouders, eer het
huwelijk wordt voltrokken, hunne dochter zooveel mogelijk te beveiligen door de
middelen, die iedere rechtsgeleerde hun zal kunnen aanwijzen.’
Deze strijdbare taal ging in de eerste plaats over het feit dat het huwelijk een
vrouw wettelijk onmondig maakte. Dat betekende dat zij zonder steun van een man,
vader of voogd geen contracten kon sluiten of rechtszaken aanspannen. Aangezien
de meerderjarige leeftijd, althans tot 1905, 23 jaar was, bereikten veel vrouwen die
status ofwel nooit, ofwel pas als weduwe. Zowel met haar kinderen als haar
eigendommen was een getrouwde vrouw uitgeleverd aan haar echtgenoot. Daaraan
is pas ruim na de Tweede Wereldoorlog een eind gekomen.
In de romantische literatuur wordt dat machtsverschil tussen man en vrouw
weerspiegeld in de toon van hun verhouding. Vrouwen zijn er kindjes, ‘spelen
moedertje’ of jokken over de prijs van hun nieuwste hoed. Hoe welgestelder het
gezin, des te minder werk had een vrouw aan het haar toegewezen terrein, de
huishouding. Het ligt voor de hand dat in arbeidersgezinnen,
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waar niemand kapitaal had en iedereen hard moest werken, het machtsevenwicht
tussen man en vrouw gemiddeld rechtvaardiger is geweest dan in de gegoede stand
- wat niet wil zeggen dat het leven van een arbeidersvrouw prettiger was.
❖
Het huren van een flink herenhuis (vaak van 1 mei tot 1 mei, het traditionele begin
van het huurjaar) kostte tussen de vier- en negenhonderd gulden per jaar. De Eerste
Wereldoorlog joeg niet alleen prijzen, maar ook huren omhoog; daarna daalden ze
heel langzaam weer naar het vooroorlogse peil. Wat kopen betreft, voor twintig- à
vijfentwintigduizend gulden kon je in de jaren twintig een kapitale villa met eigen
grond kopen.
Huishoudelijke traktaten stonden vol met adviezen over gunstige en minder
gunstige liggingen voor huizen. Zo was de westkant van een stad beter dan de
oostkant in verband met ‘dampen en nadeelige gassen’ (ook in huis moest de keuken
aan de oost- en de huiskamer aan de westkant liggen). Hooggelegen zandgronden
- het soort gebieden waar de villaparken ontstonden - waren het gunstigste voor de
gezondheid. Woonde men in de stad, dan was in verband met vocht en vuil een
bovenhuis verkieslijk. Verder was de hoogte van de huur van belang: een zesde
van het inkomen uitgeven aan huur en plaatselijke belastingen - ‘woonlasten’, heet
dat nu - was de norm. Overigens zakten de huren vanaf de jaren twintig gemiddeld
onder die norm.
Dit soort adviezen was meer bedoeld voor de kleine man dan voor de bovenlaag,
die in de praktijk toch wel in de prettigste huizen en de gezondste buurten woonde.
Voor hen waren er andere overwegingen, zoals de stand van een straat. Winkels
vlakbij waren een devaluatie. Van belang was ook de hoogte van de plaatselijke
belastingen, die sterk kon verschillen. In de grote steden waren zij het hoogst, waarbij
Amsterdam de kroon spande. Rond 1910 was het voor iemand met een jaarinkomen
van
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f 5000, - al ruimschoots lonend om in Bussum te gaan wonen en per trein te forenzen.
Ook de bouwkosten en de lonen van dienstboden op het platteland waren lager.
Al vanaf de jaren 1890 maakte het stadsbestuur van Amsterdam zich dan ook zorgen
over het vertrek van welgestelden uit de stad. In de jaren twintig raakte het buiten
wonen in trek bij steeds bredere lagen van de middenklasse.
Hemelsbreed was het verschil in sfeer tussen het leven op stand in de grote stad,
het moderne bestaan in een buitenwijk, en het wonen in een dorp of provincieplaats.
In het laatste geval waren de sociale verplichtingen het dwingendst, helemaal
natuurlijk als mijnheer er als burgemeester, dokter of notaris resideerde. M.M.
Stiemens-Hopman beschrijft in Vrouw (1924) het wantrouwen en de praatjes die zij
als o zo idealistische jonge doktersvrouw ontmoet in het dorp waar zij en haar man
zich vestigen. Gaat zij op een stille augustusmiddag in een weiland liggen lezen in
Arthur van Schendels Een zwerver verliefd, dan passeren er twee boerinnen die
haar groet niet beantwoorden, elkaar aanstoten, en zelfs, eenmaal gepasseerd, luid
lachen!
❖
‘Het was een huis om van te houden. Het was breed en symmetrisch, met een
tweevleugelige deur in het midden en een groot raam met dubbele ruiten aan iedere
kant. Toen m'n ouders gingen trouwen, was het gebouwd naar tekeningen van m'n
vader, op aanwijzing van moeder. Er waren beneden drie hoge, vierkante kamers
en een even grote keuken.’ Zo beginnen de herinneringen van Annie Salomons
(1885-1980). Het huis, op Feyenoord, toen nog buiten Rotterdam gelegen en met
uitzicht op de Maas, baadt in het gouden licht dat voor sommige schrijvers over hun
jeugdjaren ligt. Zij beschrijft liefdevol de brede, lange, witmarmeren gang (de schrik
van de werksters die hem schoon moesten schuren), de kelder met de enorme
aardappelkist, de zolder met de mangel en de droogstokken, de veranda
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en het ‘plaatsje’, dat eigenlijk een groot grasveld was voor het drogen en bleken
van de was.
Wat we zien op een fotootje in Salomons' boek is een stijf, kasterig huis met klein
uitgevallen ramen, niks bijzonders zou je zeggen: maar de liefde voor een huis heeft
nu eenmaal minder met uiterlijk schoon te maken dan met herinneringen aan het
leven dat zich erin afspeelde.
Dat vader Salomons, directeur van de Rotterdamse gasfabriek, het huis zelf had
getekend is minder verrassend dan het klinkt. Als liberale kunst is de bouwkunst
eeuwenlang een liefhebberij voor heren geweest. Paleizen, kerken en stadhuizen
waren niet ieders werk, maar een villa of herenhuis kon best op basis van eigen
plannen tot stand komen. Ook Leo van Dil, de jeune premier die van de schrijfster
Cissy van Marxveldt zo'n beetje alle ideale eigenschappen meekrijgt die een man
in 1920 kan bezitten, heeft hun landhuis Sweet & Merry zelf ontworpen. En
waarschijnlijk ook het interieur, met de marmeren hal en het goudleerbehang boven
de lambriseringen.
Een heren- of stadshuis telde op zijn allerminst zes kamers. De statistieken laten
zien dat in 1899 acht procent van alle woningen zes kamers of meer had (28% had
er maar één, een cijfer dat in 1989 is geslonken tot een half procent, terwijl dan een
derde van de woningen zes of meer kamers heeft).
De indeling lag tot op grote hoogte vast. Afgezien van asymmetrische villa's waren
er twee types huizen: het klassieke met een middengang en zijkamers, dat Annie
Salomons beschrijft, en het steeds vaker toegepaste rijenhuis met gang, keuken
en trap aan één kant, en de suite daarnaast. Niels Prak noemt deze indeling in zijn
onvolprezen boek over het Nederlandse woonhuis de ‘brede en smalle beuk’. Volgens
hem is het misschien in Engeland bedacht, hoe oer-Hollands het ook aandoet. Hoe
dan ook, de suite-met-schuifdeuren heeft het Nederlandse wonen vanaf rond 1870
tot ver na 1950 beheerst.
Vele soorten kamers verhoogden de waardigheid van de hui-
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zen van vroeger. Hun namen doen soms geheimzinnig aan: de leerkamer en de
poetskeuken, de linnenkamer, de eierkamer, de dienkamer, de tuinkamer - zij zijn
bijna allemaal uitgestorven, als dinosauriërs die niet konden overleven in een klimaat
van soberheid en verzakelijking. Maar in talrijke herinneringen van mensen die rond
1900 zijn geboren komen zij voor. Dan zwerft een kind door een huis, gaat stilletjes
de lucht van vaders tabak opsnuiven in de studeerkamer, of die van appeltjes op
zolder, of met de naaister babbelen in de naaikamer.
Verschillende soorten huishoudens vroegen natuurlijk om verschillende soorten
kamers. Sommige kamers kwamen alleen in bepaalde huizen voor - zoals de zaal.
Die maakte sinds circa 1700 deel uit van de meeste grachtenhuizen (al werd in
grote, vrijstaande woonhuizen uit latere perioden de salon ook wel eens ‘zaal’
genoemd). Van oorsprong was de zaal een representatief vertrek over de volle
breedte op de bel-etage, in het derde en achterste ‘slag’ van een grachtenhuis. De
wanden waren vaak versierd met tapijten of geschilderde behangsels. Onder de
zaal bevond zich de keuken, of een tuinkamer; in het eerste geval was er een liftje
om eten naar boven te hijsen. Gewoonlijk werd de zaal gebruikt als salon, voor
feestelijke gelegenheden of diners.
Er waren families waar het huiselijk leven zich afspeelde in de zaal. Een voorbeeld
is de familie Terlaet in Ina Boudier-Bakkers roman Armoede. De oude mijnheer
Terlaet neemt na de dood van zijn vrouw de zaal als huiskamer in gebruik. Het kan
zijn dat daarvóór het gezin bij elkaar kwam in de kamer van mevrouw. In ruime
huizen hadden man en vrouw veelal ieder een eigen zitkamer. De zijne heette
studeer- of rookkamer, herenkamer of bibliotheek, de hare was de dameskamer (in
1906 werd door architect Ed. Cuypers in een villa aan het Museumplein te
Amsterdam nog een dameskamer geïnstalleerd) of het boudoir, of simpelweg
‘moeders kamer’.
Ook oudere inwonende kinderen hadden als het enigszins kon een eigen zit- en
een slaapkamer. (Studenten die op kamers
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gingen wonen in een universiteitsstad, huurden vóór 1940 een zit- en een
slaapkamer.)
Voor jongere kinderen was er een speel- of leerkamer. Maar natuurlijk beschikten
niet alle huizen-op-stand over al die privé-vertrekken, en David Meldrum viel het
bijvoorbeeld op dat er zo weinig nurseries (kinderkamers) in de Nederlandse huizen
waren. Kinderen mogen hier overal rondhollen, stelt hij vast. Anders dan in Engeland,
waar zij worden weggestuurd om de volwassenen niet tot last te zijn, trekken in
Nederland de volwassenen zich terug uit de nabijheid van de kinderen.
Eetkamer en huiskamer waren vaak dezelfde. Het gezinsleven speelde zich af
rond de tafel, ook buiten de maaltijden. Was er een afzonderlijke eetkamer, dan
was daarnaast een dessertkamer, die ook wel aanrechtkamer of dienkamer heette.
Daar werd alles klaargezet wat voor de maaltijd nodig was; porselein en glaswerk
werden er bewaard. Bij de adellijke familie Van I. in Groningen heette dit kamertje
het kabinet en stonden de deuren altijd open. Was er een diner, dan werd ten
behoeve van de gasten tegen de linkerdeur de tafelschikking geprikt, en tegen de
rechter het menu.
In de meeste grotere huizen was naast de voordeur een spreekkamer, soms ook
aangeduid als kantoor of wachtkamer. Hij diende om bezoekers binnen te laten met
wie men niet sociaal verkeerde. De mevrouw van de armenzorg met haar intekenlijst
werd er ontvangen, de reiziger in linnen liet er zijn stalen zien en het meisje dat
solliciteerde voor dienstbode werd er te woord gestaan. In een doktershuis was dit
tevens de wachtkamer voor de particuliere patiënten (de fondspatiënten wachtten
in de vestibule). David Meldrum merkt op dat in de spreekkamer meestal een kluis
stond. Dat had er volgens hem mee te maken dat in Nederland nog erg veel met
contant geld werd betaald, omdat maar weinig mensen die niet zelf in de handel
zaten, over een bankrekening beschikten.
Een spreek- of wachtkamer was in het tijdperk vóór de tele-
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foon praktisch onmisbaar voor het leven op stand. Hoe standsgebonden hij is, blijkt
uit een passage in Pieter Geyls boek Moord op de plas (1945). De vrouwelijke
speurder die even moet rondsnuffelen bij een kunstschilder, intimideert diens
eenvoudige vrouw met het schijnheilige aanbod wel even in de wachtkamer te willen
zitten tot mijnheer zelf thuiskomt. Er is helemaal geen wachtkamer in de zolderwoning
van de schilder!
De keuken was tevens het dagverblijf voor de dienstbode(n). Alleen de grootste
huizen hadden een afzonderlijke zitkamer voor het personeel. Dat was bijvoorbeeld
in de jaren veertig nog zo bij de familie Smidt van Gelder op Belvedere, een buiten
in Overveen. De kok Antoon Jansen beschrijft het in zijn herinneringen. Hij noemt
de personeelszitkamer op Belvedere de boykamer, maar dat moet een vergissing
zijn: zoiets heette een booienkamer. Op kastelen was naast de booien- of
meidenkamer ook nog een knechtskamer te vinden.
In die laatste soort behuizingen was praktisch geen eind aan de variatie in kamers.
Zo beschikt kasteel Keppel in Hummelo ook over een eierkamer, met houten rekken
waar in totaal 636 eieren kunnen worden bewaard - 53 dozijn. Hij bevindt zich in de
kelder, waar voorts de booienkamer, de melkkelder, de waskelder en de wijnkelder
gelegen zijn. Zoveel ruimte was zeldzaam; in de gemiddelde kelder werd de ruimte
meestal verdeeld tussen kolen en proviand, zoals aardappelen en/of inmaak.
De trap van de begane grond naar de eerste verdieping is in de loop der eeuwen
steeds meer de overgang van (min of meer) openbaar naar privé gaan markeren:
boven waren in ieder geval de slaapkamers. Toch kwam het in grote huizen nog
veel voor dat de salon zich op de eerste verdieping bevond, bijvoorbeeld omdat een
deel van de benedenverdieping als kantoor in gebruik was. Zoals gezegd hadden
oudere kinderen vaak een eigen zitkamer waar zij bezoek konden ontvangen.
In de grootste huizen beschikte elke slaapkamer over een belendend kabinet,
waar de wastafel en kleerkasten stonden. Dat
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heette dan een toiletkamer, een naam die ook werd gebruikt voor een garderobe
op de begane grond. Behalve slaapkamers waren op hogergelegen verdiepingen
ook naaikamer, strijkkamer en logeerkamer(s) gesitueerd. Niet de slaapkamer van
de dienstbode, want die bevond zich steevast op zolder, in een hoekje van het huis
waar nooit iemand kwam...tenzij iemand verdwaalde natuurlijk, of kwade bedoelingen
had.
Logeerkamers waren onmisbaar in een goed huis. De reiziger Meldrum vindt ze
zelden comfortabel en klaagt dat zijn gastheren de beste slaapkamer voor zichzelf
houden. Ook heeft hij zich laten wijsmaken dat er in Nederland weinig gelogeerd
wordt omdat iedereen graag onder zijn eigen dak slaapt, en de afstanden niet groot
zijn. In werkelijkheid werd er juist veel gelogeerd, en hadden grote huizen altijd
logeerkamers. Op de Heiligenberg bij Leusden, bij de familie De Beaufort, waren
steeds vijf logeerkamers beschikbaar. Zo kon een studerende zoon, als het laat
werd, altijd vrienden te logeren vragen.
Was het bedtijd, dan slopen de bedienden naar hun slaapkamers op zolder. Aparte
diensttrappen waren zeldzaam, ook in ruime Nederlandse huizen.
Het afgetimmerde dienstbodekamertje op zolder was slechts één van de vele
puur praktische bestemmingen voor de ruimte onder het dak - waarmee duidelijk
werd aangetoond hoe over het personeel werd gedacht. Een zolder was moeilijker
te bereiken dan een kelder en minder constant van temperatuur, maar ook minder
vochtig. In huishoudens waar de grote was maar een paar keer per jaar de deur uit
ging, werd ook het vuile goed op zolder in kisten bewaard. Ook waren er
droogstokken aangebracht, waar lakens overheen te drogen werden gehangen.
Strijken mangelwerk gebeurde vaak op zolder, en dan stond er tevens een grote
tafel om de lakens in vorm te trekken en om op te vouwen.
Een ander deel diende als opslagplaats voor overtollig huisraad en koffers met
ongebruikte kleding. En ten slotte bood de
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zolder vaak speelruimte voor de kinderen. In het Delftse grachtenhuis waar mijn
vader opgroeide waren op de speelzolder een schommel en een rekstok, en er kon
met kisten worden geschoven. Van een dame in Breda (circa 1910) wordt verteld
dat zij in een afgetimmerd kamertje op zolder kanaries fokte, waarnaar haar kinderen
soms mochten gaan kijken.
❖
Comfort stond niet bijster hoog aangeschreven bij de Nederlandse bovenlaag. Een
comfortabel huis was geen ideaal zoals netheid, deftigheid en gezelligheid dat
waren. Achteraf is het verbazend dat allerlei moderne uitvindingen die het gemak
dienen, en die wij nu als onmisbaar beschouwen - stromend water, gas, elektriciteit,
apparaten - zich in zo'n gemoedelijk tempo verspreidden. De neiging om mee te
doen aan innovaties (in de vanzelfsprekende aanname dat het er toch wel van zal
komen) was duidelijk veel geringer dan in de laatste decennia van de twintigste
eeuw.
Een belangrijke reden was de aanwezigheid van personeel. Zolang er
mensenhanden waren om lampen te poetsen, kachels schoon te maken, po's te
legen en met water en brandstof te sjouwen, was de neiging niet groot om dure
vernieuwingen aan te (laten) leggen.
Bovendien is de acceptatie van nieuwe uitvindingen maar zeer ten dele een
rationele afweging. Prestige, loyaliteit, ideeën over properheid en/of privacy en
andere emotionele zaken spelen minstens zo'n belangrijke rol.
Zo liet de vader van de kleine Ina van der Beugel rond 1920 centrale verwarming
in hun huis in Amsterdam aanleggen, met een ketel in de kelder die elke ochtend
door een stoker moest worden gestookt, iets wat moeilijk een economische keuze
kan zijn geweest; en uit recent onderzoek naar de verspreiding van huishoudelijke
apparaten komen uitspraken naar voren als: ‘Met een stofzuiger hoorde je erbij.’
Een stofzuiger kostte vóór 1920
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nog tussen de 200 en 300 gulden. Maar prestige en luxe zijn nu eenmaal niet in
geld uit te drukken.
De wc illustreert het onoverzichtelijke verloop van de geschiedenis. In de grote
steden werd na 1890 de voor spoel-wc's vereiste waterleiding met het bijbehorende
afvoerstelsel aangelegd. Maar in veel kleinere steden was pas een jaar of tien
daarvóór het wisseltonnenstelsel ingevoerd, waarbij de mannen van de beerwagen
(of beerschuit) om de dag, of dagelijks, de poeptonnen voor schone kwamen
verwisselen. Dit systeem had het grote voordeel dat de uitwerpselen nog dienst
konden doen als meststof. Hygiënisch gesproken was het meestal een vooruitgang
op een toestand waarbij mensen zelf hun emmers in grachten leegden, of primitieve
putten gebruikten. Het tonnenstelsel is op sommige plaatsen - zoals in Betondorp,
de Amsterdamse modelwijk voor arbeiders - decennia blijven voortbestaan.
Na 1900 kregen steeds meer huizen spoel-wc's, zeker in de stad. Maar er kon
ook een combinatie worden toegepast. Zo beschrijft E.B. de Bruyn de toestand rond
1910 in zijn ouderlijk huis aan de Prinsenkade in Breda: beneden waren wc's, maar
boven, op de pompkamer, was nog een ‘gemak’ in de vorm van een houten vlak
met een gat-en-deksel ten behoeve van kinderen en personeel. Waar dat dan op
loosde is niet duidelijk, alleen dat er emmers pompwater doorheen gingen.
Waarschijnlijk loosde alles, wc's zowel als gemak, op het water van de gracht voor
het huis.
In de badkamer in hetzelfde huis stond een zinken bad met daarboven een hoge
roodkoperen geiser, maar verder niets. In de slaapkamer ernaast prijkten wastafels
met marmeren bladen en daarop waskommen, waterkannen en spiegels, eronder
de lampetkan en de vuilwateremmer. Die laatste werd dan door het personeel weer
geleegd in het gemak in de pompkamer, net als de ‘kamergemakken’ die overdag
in de nachtkastjes werden bewaard (en die 's ochtends vroeg voor een heel
specifieke geur in de ouderlijke slaapkamer zorgden).
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Niet alleen de was- en plasfaciliteiten waren bij de familie De Bruyn dubbel aanwezig;
ook de watervoorziening zelf was dat. Naast de waterleiding was er nog een
kolossaal zinken regenwater-reservoir op zolder, waaruit met pompen - onder meer
in de genoemde pompkamer - water kon worden getapt. Ook in de keuken was
naast de kraan van de waterleiding een regenwaterpomp.
Het bezit van een echte badkamer sprak ook in de jaren twintig nog niet vanzelf.
Toch wordt in De nieuwe huishouding van Erna Meyer, voor Nederland bewerkt
door mevrouw R. Lotgering-Hillebrand (1929), zonder omhaal verklaard: ‘Ieder huis
moet een badkamer hebben!’ De schrijfster voegt daar direct aan toe dat dat voor
arbeiders- en middenstandswoningen nog wel te hoog gegrepen is - maar nodig
blijft het volgens haar. Nieuw gebouwde villa's en herenhuizen hebben dan inderdaad
praktisch altijd badkamers. Wie bescheidener woonde liet er zo mogelijk een
aanleggen, zoals Derk en Ida Hoek-van Oosterzee, die eind 1923 in Rotterdam een
etagewoning betrokken. Hij was jurist, zij in verwachting van haar tweede. Vóór de
verhuizing werd de nieuwe woning voorzien van elektriciteit, een bad, en een vaste
wastafel in de slaapkamer.
Maar wie ‘pas’ in 1923 een badkamer kreeg, had daarmee altijd nog een ruime
voorsprong op de gemiddelde Nederlander. Dertig jaar later, in 1955, had van de
abonnees van de Haagsche Courant (voornamelijk lage employés en arbeiders)
blijkens een lezersonderzoek nog 86 procent geen badkamer, en slechts 18 procent
een douchecel. Zo'n hemelsbreed verschil in levensomstandigheden was vóór 1940
nog gewoon. Het verschil kon bovendien als excuus dienen voor de rijken, die hun
inwonende dienstpersoneel meestal het gebruik van de badkamer verboden: dat
was Betsy immers thuis ook niet gewend.
Vanaf circa 1900 kregen badkamers betegelde muren en meestal geen zinken,
maar een geëmailleerd bad. De Sfinx leverde ook badkuipen van krasvrij porselein,
net als wastafels,
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bidets en wc's. Steeds vaker hadden geriefelijke badkamers twee vaste wastafels
naast elkaar, één voor hem en één voor haar, een vorm van weeldevertoon die tot
het eind van de eeuw zijn status zou blijven houden. Zelfs snufjes als
handdoekenrekken van buizen die op de centrale verwarming zijn aangesloten
worden door Riek Lotgering in 1929 al vermeld.
Waar badkamers waren aangelegd voordat er waterleiding in het gebied was,
tapten de bewoners siepelige straaltjes uit reservoirs op zolder (zoals het pompwater
bij de De Bruyns), of uit een soort stortbakken van wit porselein, zoals Reinier van
Genderen Stort nog beschrijft in een ouderwets Haags huis, rond 1930.
Ondanks alles bleven ook in grote huizen wastafels met lampetkannen tot de
Tweede Wereldoorlog zeer algemeen. Als ze werden vervangen door ‘vaste
wastafels’, was een deel van het meubilair ineens sanitair geworden, sanitair dat
zich nog steeds in de slaapkamer bevond. Dat was geen bezwaar, zolang die alleen
maar werd gebruikt om in te slapen. Pas rond 1970, toen de huizen kleiner maar
badkamers vanzelfsprekend waren geworden, werden wastafels uit de Nederlandse
slaapkamers verbannen. Je zou kunnen zeggen dat de minimale woonruimte voor
één persoon voor 1940 bestond uit slaapkamer plus zitkamer, en na 1960 uit
zit-slaapkamer plus badkamer.
Alleen werkende vrouwen zuchtten ook vroeger al onder het verschijnsel
zit-slaapkamer. Zij probeerden de wasgelegenheid te vermommen in een kast en/of
achter een gordijn, of het nu ging om een vaste wastafel, of om een met
waskom-en-lampetkan. In damesbladen en huishoudelijke traktaten kwamen
schrijfsters met de ene ingenieuze oplossing na de andere voor dit vraagstuk.
Even onoverzichtelijk als met het sanitair ging het met de verlichting. Kaarsen,
petroleumlampen, spirituslampen, gaslicht en elektrisch licht waren rond 1900
allemaal beschikbaar. Vaak werden verschillende soorten licht in één en hetzelfde
huis ge-
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bruikt. Vooral aan kaarsen bleef behoefte als er al gaslicht was. Dit laatste was
vanaf de jaren 1880 steeds algemener geworden; vooral sinds de uitvinding van de
gaskous in 1886 was het sterk verbeterd. Het broze gaskousje, een soort mandje
waarin oorspronkelijk asbest was verwerkt, leverde een weergaloos constant en
helder soort van kunstlicht.
De kwaliteit van het gaslicht werd slechts overtroffen door die van het elektrische
licht. Edisons uitvinding van de elektrische gloeilamp dateert van 1879, zeven jaar
voor het gaskousje. Maar zoals wel vaker gebeurt, hield de ene vernieuwing de
andere tegen. De elektriciteit was in Nederland net iets te laat om de zegetocht van
het gaskousje te verstoren.
Het zijn dan ook vooral combinaties van kaarslicht en gaslicht die worden
beschreven in de literatuur van rond 1900. Zo is op de ietwat benepen trouwpartij
van Willemien van Onderwaarden in Emants' Inwijding sprake van drie soorten
verlichting in de achterkamer: de ‘felle lichtgloeiïng van de zes ballons’ (glazen
bollen om gaskousen) van de kroon, tien kaarsen op de schoorsteenmantel en nog
zes ‘breed-uitlaaiende pitten’ (eveneens gas, maar zonder kous) tegen de wanden.
Op het platteland waren de meeste mensen tot ver in de twintigste eeuw op
petroleumlampen en kaarsen aangewezen. Paraffinekaarsen en petroleum waren
allebei rond 1850 uitgevonden, en waren al een geweldige vooruitgang vergeleken
bij de walmende olielampen en vetkaarsen (bijenwas was erg duur) van daarvóór.
Maar het bezwaar dat je nooit meer dan schemerig, instabiel licht had, bleef bestaan.
Lezen, handwerken, laat staan schoonmaken zonder daglicht bleven lastig, voordat
gas en de gaskous beschikbaar waren.
En zelfs deze ‘verbeterde’ vorm van verlichting bracht nog warmte en luchtbederf
mee. Hoe lichter - en hoe warmer - je het 's avonds in de kamer wilde hebben, des
te bedompter werd het en des te meer besloegen de ruiten. Huishoudleraressen,
medici en andere raadgevers hamerden onvermoeibaar op het be-
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lang van frisse lucht. In de negentiende eeuw was ‘wetenschappelijk’ komen vast
te staan hoeveel zuurstof een mens, maar ook een vlam verbruikt en hoeveel
schadelijk koolzuur zij in de lucht brengen. Het resultaat waren fanatieke pleidooien
voor ventilatie, met uitvoerige berekeningen van de kubieke meters lucht die ververst
moesten worden, en adviezen omtrent het regelen van het vochtgehalte in de kamer.
(Centrale verwarming, waarvan het principe al eeuwen bekend was, is lang
bezwaarlijk gevonden omdat de schoorsteen in elke kamer ontbrak; die werd
onmisbaar geacht voor de ventilatie.)
Alleen al vanwege de hitte van veel petroleum-, gas- en kaarslicht, om van het
brandgevaar niet te spreken, werd in openbare gebouwen vroeg overgeschakeld
op elektriciteit. Het Paleis voor Volksvlijt, grote winkels en hotel-restaurants baadden
rond 1900 in elektrisch licht. Het luxe-imago van deze openbare paleizen verleende
de elektriciteit een aura van feestelijkheid en weelde.
In de jaren twintig brak elektriciteit ook in de privé-sfeer door. Dat kwam ten dele
door moeilijkheden in de gasvoorziening. Gas werd namelijk uit kolen gewonnen,
en wat overbleef waren cokes, die het goed deden als brandstof in de ijzeren kachels
die in de loop van de negentiende eeuw de meeste open haarden hadden vervangen.
Zo werden cokes, hand in hand met de verspreiding van het gas, steeds populairder.
In de Eerste Wereldoorlog stagneerde de kolenaanvoer, zodat ineens én (gas)licht
én warmte schaars werd. Cokes en kolen gingen op rantsoen en de welgestelden
zaten 's winters te rillen in hun ruime huizen (een van de remedies was bij elkaar
te kruipen in een kleine kamer die dan even als huiskamer dienstdeed). Voor
verlichting greep men naar de oude petroleumlampen - maar de vraag naar
elektriciteit kreeg een belangrijke impuls.
In de jaren twintig worden in boeken als Ik kan huishouden en Zelfstandig werken
gaslicht en petroleumlamp nog wel be-
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handeld - beide moesten vaak en omstandig worden schoongemaakt - maar het is
al duidelijk welke kant het uit gaat. ‘Gaslicht heeft tegenover elektrische verlichting
geen enkel voordeel meer en slechts nadeelen, zodat men de eerste alleen nog
maar noodgedrongen heeft,’ verklaart de schrijfster van Ik kan huishouden.
Elektrische verlichting, vroeger een echte luxe, was nog maar weinig duurder dan
die op gas. Moderne gloeilampen waren minder kwetsbaar geworden dan de eerste
exemplaren met hun gloeidraad van koolstof, en vergden geen enkel onderhoud.
Oude gaskronen werden omgebouwd voor elektriciteit: de armen werden
afgezaagd en omgekeerd weer vastgesoldeerd, fittingen en bedrading aangebracht.
In een vooruitstrevend boek als De nieuwe geest in onze woning door Miep van
Rooy-Berlage (de dochter van de architect) uit 1935 wordt geen woord meer
vuilgemaakt aan iets anders dan elektrisch licht.
Er ontstond een concurrentiestrijd tussen de elektriciteits- en de gasbedrijven,
niet zozeer over het licht als wel over de rest van de huishouding. Elektriciteit werd
aangeprezen met het imago van glamour dat zij van het begin af aan had gehad:
schoon, helder, luxe. Daar kwam bij dat stroom zich, behalve voor licht, ook
uitstekend leende voor snufjes als de stofzuiger, het strijkijzer en de waterkoker. Al
deze dingen begonnen rond 1920 aan hun opmars; dat de waterkoker erbij was,
terwijl in de keuken toch een fornuis stond, is te verklaren uit het feit dat thee vanouds
in de kamer werd gezet.
Maar voor verwarmingsdoeleinden bleef elektriciteit toch te duur in vergelijking
met gas. Dat gold niet alleen voor kachels, maar ook voor de warmwatervoorziening
en het koken. In de loop van de jaren twintig en dertig verdwenen uit veel keukens
in verstedelijkt gebied de kolenfornuizen. De welgestelden gingen over op het
gasfornuis; de rest van de bevolking nam geen fornuis maar een komfoor, zonder
oven dus.
Voor de verwarming van huizen bleven kolen en/of cokes voorlopig de
gebruikelijkste brandstof. Vooral na 1914 veroverde
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de centrale verwarming snel terrein, maar de vulkachel (zoals de Salamander) of
vulhaard, uitgevonden aan het begin van de twintigste eeuw, was wijd verbreid.
Deze had het enorme voordeel dat je hem maar heel zelden - hoogstens één keer
in de week - hoefde te laten uitgaan om de as eruit te halen. Ook gaf hij, zeker met
cokes, minder stof in de kamer dan ouderwetse kolenkachels.
Mevrouw Hoek-Harmsen schrijft in oktober 1911 vanuit Brussel aan haar zuster
Jo in Vriezenveen, hoe blij zij is met de nieuwe vulhaard die het cadeau was van
de familie bij de zilveren bruiloft van haar en dominee Hoek. De kachel heeft mica
ruitjes en ‘bijna geen koper er aan’. Het was, voor de prijs van 115 gulden, de
eenvoudigste kachel in zijn soort, maar hij kan een flink vertrek verwarmen. Niet
dat hij al aan hoeft: het is nog vijftien graden in de kamer.
❖
Vijftien graden! De terloopse opmerking maakt duidelijk hoe anders het leven een
eeuw geleden aanvoelde. Uit hetzelfde gezin is een brief overgeleverd van de kleine
Theo Hoek - net twaalf, het is 1909 - aan zijn broer die uit logeren is. Theo
verontschuldigt zich aan het eind van de brief voor de scheve regels op het derde
blaadje: ‘...maar het was al donker en het licht mocht nog niet op, dus kijk daar maar
niet naar.’ De regels in kwestie zijn inderdaad als door een half-blinde geschreven.
Zo donker, begrijpen wij, liet mevrouw Hoek het worden voor zij toestemming gaf
een lamp aan te steken.
Mevrouw Hoek was zuinig, maar geen extreem geval. Ook daar waar men het
zich kon veroorloven sprak het niet vanzelf dat de kachel aanging zodra het kil werd,
of licht werd gemaakt als het schemerde. Zuinigheid ging boven comfort, en
bovendien was het ook voor de gezondheid, ja zelfs moreel beter om het ‘een beetje
fris’ te hebben, dan lekker warm. Dat laatste leidde maar tot verwekelijking.
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In een artikel door een medicus uit 1906 wordt de beste temperatuur voor
verschillende soorten vertrekken gegeven. Voor een woonkamer of schoollokaal
beveelt hij 17 tot 19 graden aan (63 à 66 graden Fahrenheit), in een slaapkamer is
maximaal 16 graden voldoende. Een andere bron beveelt voor slaapkamers 12 tot
14 graden aan; alleen kinderkamers en badkamers mochten wel tot 21 of 22 graden
worden gestookt.
Het is duidelijk: 's winters was het naar onze begrippen niet alleen duister, maar
ook zeer kil in huis. Mevrouw C. Jolles-Bonebakker, opgegroeid in een ruim
Amsterdams grachtenhuis, vertelt dat haar moeder voor elk kind een voetenzak
had genaaid, die met oude kranten gevuld was en aan de bovenkant met een koord
werd dichtgebonden. Dat was prettig als ze op hun ijskoude kamertje huiswerk zaten
te maken. Voor in bed waren er 's winters gebreide (of gehaakte) voetenzakken.
Als je voeten maar niet warm wilden worden, herinnert mevrouw Jolles zich, hield
je zo'n zak een tijd tegen je buik om hem op te warmen, en stak er dan gauw je
voeten in. En natuurlijk was 's morgens het water in je lampetkan bevroren.
Kort voor 1900 was vanuit Scandinavië de hooikist in Nederland geïntroduceerd,
een vinding die enthousiast werd ontvangen door huishoudleraressen en
belangstellende dames. De hooikist was een houten kist van circa 75 cm in het
vierkant, die van binnen zo dik was gecapitonneerd met hooi en bekleed met stevige
stof, dat er precies een holte overbleef waar één pan in kon. Gerechten met een
langere kooktijd - rijst, havermout, peulvruchten - moesten na een voorgeschreven
vóórkooktijd snel in de kist worden geplaatst, en werden dan zonder brandstof in
een paar uur gaar.
Menige timmerman kreeg (zo herinnerde zich later een huishoudlerares) in de
jaren rond de eeuwwisseling opdracht om een hooikist te leveren. Hoe snel de
gemaakte kosten waren terugverdiend, wordt nergens gemeld: misschien dachten
de dames zo niet. In de brandstofschaarste van de Eerste Wereldoorlog kwam
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de hooikist in elk geval goed van pas, en in die tijd ging haast geen maand voorbij
of De vrouw en haar huis wijdde er een artikeltje aan. Toen de oorlog was afgelopen,
bleef de hooikist. In de keuken van mijn grootmoeder stond hij in 1965 nog steeds.
‘Niemand schaamt zich hier om zuinig te leven,’ merkte Meldrum in zijn reisverslag
op. ‘In dit ironische land, waar zoals de bankiers van deze wereld weten, fortuinen
zijn opgepot, zijn de salarissen bespottelijk laag.’
Concrete inkomensvergelijkingen maakt hij niet, maar met het eerste deel van
zijn mededeling heeft hij natuurlijk gelijk: zuinigheid was in de Nederlandse bovenlaag
niet iets om je over te schamen. Zeker niet als zij zich in het huishouden afspeelde,
en aan dienstboden en kinderen werd opgelegd. Zoals wanneer Mevrouw de
boterhammen smeerde, niet alleen voor haar kinderen maar ook voor de meiden,
omdat er anders te veel boter of margarine doorheen zou gaan. Of als de meid
opdracht kreeg de gang te dweilen met het gebruikte sop van de was.
Een lezer anno 1998 kijkt vreemd op als in een evident luxetijdschrift als De vrouw
en haar huis onder het kopje ‘Zuinig en practisch’ in 1929 aanwijzingen staan voor
het maken van een kinder-speelpakje van grijs linnen dat binnenstebuiten én
achterstevoren gedragen kan worden, en ook nog geschikt is om er wollen of
katoenen babytruitjes onder af te laten dragen. Maar de opdracht om ‘het kleine te
eren’ woog nu eenmaal zwaar, en kinderen moesten in soberheid opgroeien. Ook
was het belangrijk om een goed voorbeeld te geven aan minder bevoorrechte
medemensen - zoals het personeel. Wie zelf niet zuinig was, moedigde anderen
aan om te verspillen. En ten slotte was er nog het schrikbeeld van de parvenu, die
kwistig met geld strooide in de hoop te worden aangezien voor een grote mijnheer;
daar vlogen fatsoenlijke mensen natuurlijk niet in.
Dat in adellijke kringen, en zeker in de omgeving van het hof, toch meer geld rolde
dan iets lager op de sociale ladder, was minder relevant. Net als de Amsterdamse
toplaag van koop-
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mansfamilies waren deze Haagse kringen gesloten voor de rest van de wereld.
Over opzichtig gedrag van de adel fronsten fatsoenlijke burgers wel eens de
wenkbrauwen, en een degelijke moeder ontried haar zoon wel eens de omgang
met al te ‘dure vrindjes’. Volgens Meldrum was het in de nette burgerstand mode
om een tikje dédain voor de adel aan de dag te leggen. Maar het belangrijkste was
dat men in zijn eigen sfeer bleef. Men liet zonder schroom zijn winterjas of demi
keren en gaf Betsy orders om de oude theebladeren te gebruiken bij het vegen van
de vloer.
Egbertina van der Mandele houdt haar lezers de onvergetelijke wijsheid voor:
‘Geef een arme vriend nooit een bizonder kostbaar cadeau; ge toont hem daarmee
zijn armoede. Bij een rijk vriend kunt ge echter best met een bescheiden geschenk
aankomen...’
❖
Welk inkomen precies nodig was om een huishouden op stand te kunnen voeren,
daarover kon men van mening verschillen. Zeker is dat de bedragen ons laag in de
oren klinken - en dat wie rijk was, dat praktisch altijd was dankzij vermogen, niet
door een fors salaris.
Couperus' geesteskind Eline Vere (die tot de chic van Den Haag behoorde)
besteedt alleen al aan haar garderobe f 2000, - per jaar. Omstreeks dezelfde tijd,
in 1878, publiceerde het blad De Huisvrouw een ‘oeconomische studie’ onder de
titel ‘Uit het dagboek van eene jonge vrouw’, waaruit blijkt dat een inkomen van f
2500, - genoeg was voor een beginnend huishouden op stand, al moest je dan wel
héél zuinig zijn.
De orde van grootte blijft tientallen jaren ongeveer dezelfde. Theo, de verwende
hoofdpersoon van Marcellus Emants' Inwijding (1900), beschikt over een inkomen
uit vermogen van f 6500, -, waarvan hij overigens bijna de helft aan zijn maintenee
doorgeeft. Een pasgetrouwd paar in een budgetvoorbeeld in
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De vrouw en haar huis in 1908 komt krap rond van f 2000, -, en een gezin met vier
kinderen in het traditionelere De Hollandsche Lelie (1912) kan leven van f 4000, -.
Het traktement van de dominee van 's-Heerenberg was bij zijn huwelijk in 1918 f
1700, - - maar daarmee kwam het gezin niet uit, en dus was het maar goed dat de
familie van mevrouw enig geld had. Als er weer te veel ‘beren’ loskwamen (een
staande uitdrukking voor rekeningen in die tijd), ging er een brief naar bankier
Nachenius in Rotterdam, dat er moest worden bijgepast. ‘Dat geld heeft ons gered,’
zegt de dochter van de dominee tachtig jaar later.
Helaas wordt in de eerder genoemde roman Geboortevloek niet vermeld wat het
inkomen is waarvan Eugène van Cattenburgh Stuart zo geriefelijk alleen kan leven,
maar waarmee hij niet wil trouwen; duidelijk wordt slechts dat het rente uit obligaties
is, niet zijn onbetekenende advocatenhonorarium. In dezelfde jaren twintig verdient
Henk Sneevliet als vakbondsbestuurder f 2500, - per jaar, en Johan de Meester als
kunstredacteur bij de Nieuwe Rotterdamsche Courant f 3000, -. Zo'n bedrag zou
zeker te weinig zijn geweest voor de blasé Eugène, wiens levensstandaard eerder
zal lijken op die van de titelfiguur van Van Genderen Storts verhaal Het vaderschap
van Paul Hooz uit 1930: die is welgesteld van f 6000, -. (De gangbare rente bedroeg
vier procent, wat betekent dat voor zo'n inkomen een vermogen van f 150.000, vereist was.)
Maar welgesteld is nog niet rijk, en veelvouden van dergelijke inkomens kwamen
ook voor. Couperus beschrijft in zijn Boeken der kleine zielen (1902) de Haagse
topkringen waar werkelijk grote staat gevoerd wordt. Zo is Bertha van Lowe getrouwd
met Van Naghel van Voorde, minister van Koloniën; zij bewonen een fraai huis in
het Bezuidenhout, en Bertha moet ‘de grootste wonderen van zuinigheid doen, om
het met een slordige halve ton 's jaars vol te houden’.
Het loon van de dienstboden van dit soort mensen stond in geen enkele verhouding
tot hun eigen inkomen. Een statistisch
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onderzoek van het Amsterdamse CBS uit 1923 laat zien dat leden van de hoogste
inkomensgroep (meer dan f 7500, - per jaar) gemiddeld 8,9 procent van hun inkomen
aan huispersoneel uitgeven - maar die hebben zeker drie of meer personen in dienst,
en bovendien zijn hier ook de overige personeelskosten (vooral voedsel) bij gerekend.
Wie in 1923 tussen de f 3600, - en f 5000, - verdient, geeft daarvan 3,7 procent uit
aan personeel. Anders dan je zou verwachten is dat percentage in 1935, bij een
landelijk CBS-onderzoek, nog iets gedaald.
❖
De hemelsbrede welvaartskloof die de Nederlandse samenleving verdeelde, bracht
andere onrechtvaardigheden met zich mee. Zo konden de welgestelden van alles
goedkoper krijgen dan de armen; vooral bij brandstof woog dit zwaar. Een
verstandige huisvrouw kocht haar kolen in de zomer, wat bijna de helft in prijs
scheelde - maar zij moest natuurlijk wel geld hebben om de hele vooraad ineens te
kopen, en ruimte om hem op te slaan. Iets dergelijks gold voor aardappels, en zelfs
bij moeilijk houdbare zaken als vlees kon nog voordeel worden behaald door het
kopen van grote stukken ineens.
Winkeliers waren in de concurrentieslag om de gegoede klandizie soms
gedwongen lang krediet toe te staan. Vaste leveranciers contant betalen deed vrijwel
niemand, de rijken wel het allerminst. Eén keer per week afrekenen kwam veel voor,
eens per maand ook; maar de wijnhandelaar en de kleermaker moesten soms wel
een jaar op hun geld wachten. Bij de Bijenkorf, die zich in 1914 als modern warenhuis
presenteerde met het motto vaste prijzen - contante betaling, mocht de betere
clientèle wel degelijk op rekening kopen. Voor er betaald werd, verstreken soms
maanden. In een intern bedrijfsmemo werd verontschuldigend aangevoerd dat
artsen en advocaten zelf immers ook maar eens per kwartaal hun nota's verstuurden.
Iedere degelijke huisvrouw hield een huishoudboek bij. Er
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was een ruime sortering van zulke boeken te koop; het waren niet zomaar
kasboeken, maar boeken met voorgedrukte, uitgebreide tabellen voor alle wekelijkse
uitgaven, van werklonen en reparaties tot fooien, bloemen, de telefoon en de was.
Een typerend voorbeeld is het Nieuw practisch huishoudboek uit 1925,
samengesteld door mevrouw A. te Lintum-van der Looy van der Leeuw, en
aanbevolen door de Nederlandsche Vereniging van Huisvrouwen, afdeling
's-Gravenhage. Het bevat zestig tabellen (vijf per maand) voor ‘Uitgaven van de
week’, en daarnaast een keur aan andere gegevens en lijsten. Zo is er een pagina
met ontvangdagen, waarin de jours van een hele kennissenkring genoteerd kunnen
worden. Er is een tabel voor ingekomen rekeningen, een met posttarieven, een met
‘Wetenswaardigheden voor de huisvrouw’ (waaronder de verhouding van de
voedingswaarde van enige voedingsmiddelen vergeleken met die van moedermelk).
‘Iedere huisvrouw behoort eene accurate boekhoudster te zijn in eene zaak,
waarin zij zelve de voornaamste aandeelhoudster is, dus waarvan zij zelve ook de
meeste winsten geniet,’ verkondigt het Huwelijksgeschenk, een boekje vol
raadgevingen uit 1912 dat zich richt tot de kleine burgerij. Klassiek is het advies aan
de jonge huisvrouw altijd pen en papier bij zich te hebben om direct een aantekening
te kunnen maken van een uitgave; 's avonds moeten de aantekeningen van de dag
dan in het huishoudboek worden overgebracht.
De praktijk zag er vaak een stuk informeler uit dan de raadgevers wilden, zoals
blijkt uit een huishoudboekje over de jaren 1938-1940, bijgehouden door mevrouw
Van Elden-Imhoff, dat berust in het Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging.
In een schoolschrift noteerde mevrouw Van Elden inkomsten en uitgaven voor elke
maand. De grootste vaste post, f 95, - voor voedsel, is niet gespecificeerd; of deed
zij dat elders? Het dienstmeisje kost f 15, - gulden, de pianoles f 2,50, de naaister
f 2,75, terwijl aan vakantiegeld f 10, - per maand opzij wordt gelegd.
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Maar formeel of informeel, iets moest er genoteerd worden in een welbestierd
huishouden. Moeders gaven die wijsheid aan dochters door, huishoudleraressen
leerden het de ‘meisjes uit het volk’, en niemand zou hebben geloofd dat een paar
decennia later het huishoudboekje al praktisch zou zijn uitgestorven.
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3 Smaak
God van verraders, tollenaars en boeven,
Ontferm u over wie U 't meest behoeven:
Mevrouwen met een keurig intérieur.
Annie Salomons
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De negentiende eeuw leed volgens Walter Benjamin aan ‘woonzucht’. (Hij schreef
dat in zijn Passagen-werk, een onvoltooid gebleven rommelzolder van een boek,
postuum gepubliceerd, met fragmenten en losse observaties.) De oervorm van het
wonen, zo noteert Benjamin, speelt zich niet af in een huis, maar in een hoes, in
een foedraal dat de afdruk van zijn bewoner draagt. En geen enkele eeuw heeft zo
sterk als de negentiende de woning tot een foedraal gemaakt voor mensen en hun
bezittingen, tot een soort passerdoos waarin het instrument met al zijn hulpstukken
ligt ingebed in diepe, paars fluwelen holtes.
Voor alles, van zakhorloges tot likeurglazen, bestonden foedralen en etuis,
cassettes en kastjes. Waar geen foedralen mogelijk waren, waren er dekkleden,
lopers en beschermhoezen. De Art Nouveau bracht het ‘foedralendom’ aan het
wankelen, aldus Benjamin. De twintigste eeuw met zijn openheid, zijn transparantie
en zijn frisse lucht maakte een eind aan het ouderwetse wonen. Er is tegenwoordig
nog maar weinig wonen over, zo eindigt zijn beschouwing: de levenden hebben
hotelkamers, de doden crematoria.
Dat zijn sombere overpeinzingen van de Berlijnse jood Benjamin, die in 1933
naar Parijs uitweek, en toen de Duitsers Frankrijk binnenvielen zelfmoord pleegde,
48 jaar oud. Somber, nostalgisch en spottend tegelijk. Maar bovendien onvergetelijk
voor wie de interieurs van vroeger bestudeert. Het beeld dat Benjamin oproept is
een prachtige, overtuigende karikatuur van de negentiende-eeuwse smaak, die
verbood om een stoelpoot, een gordijnroe onbedekt te laten. Die met hoezen van
linnen of gestreepte katoen de fauteuils beschermde als de salon niet werd gebruikt.
Die slechts bij bijzondere gelegenheden toestond dat de linnen overloper (zoals in
Jo van Ammers-Küllers boek
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Maskerade) van ‘het kostelijk Deventersch’ in de brede gang af werd gelicht.
Benjamin kijkt nog steeds om de hoek bij de verschillende ‘oprolbare reisfoudralen’,
waarvan handwerk-voorbeelden staan in een boek voor dames uit 1912. Die
foedralen kunnen gemaakt worden van blauwgrijs Liberty-linnen, ‘met borduursel
in den platten steek versierd en gevoerd met brons satinet’. Er is zelfs een
boekomslag met draaglus bij, speciaal om op reis de Baedeker aan de arm te kunnen
dragen.
Benjamin mocht dan menen dat het hoezentijdperk na 1900 passé was, in de
Nederlandse huizen was dat nog lang niet zo. In iedere nette slaapkamer was een
‘nachtzak’ te vinden om het nachthemd of - moderner - de pyjama overdag in op te
bergen. Achter elke respectabele wastafel hing een ‘spatzeil’ tegen de muur.
Servettassen, badtassen, handwerktassen getuigden van de drang om alles ergens
ín te doen; zelfs voor de ringen en parels die een dame aflegde voor zij ging slapen,
stond een ‘goudbakje’ klaar. En van wanneer is het haarzakje naast de wastafel,
dat dient om de haren die iemand in zijn kam zou kunnen aantreffen, weg te gooien?
Als de hoofdpersoon in Top Naeffs De dochter haar borduurwerk opbergt in krakend
papier dat zij vervolgens dichtspeldt, krijgt de moderne lezer eveneens het gevoel
van een hoezen-obsessie - een obsessie die natuurlijk wel te maken heeft met het
alomtegenwoordige stof in de huizen van vroeger, maar die tegelijk wortelt in
opruimwoede, zuinigheid en...ja, woonzucht misschien.
Niet alleen etuis en hoezen, ook gordijnen waren alomtegenwoordig. In grote
huizen hingen rond 1900 portières voor alle belangrijke deuren, en schermden
verschillende soorten gordijnen de ramen af. Tegen de inkijk waren er vitrages, om
licht tegen te houden stores of lancasters, en voor de sier nog onder- en
overgordijnen, waarvan de roeden zedig schuilgingen achter lambrekijns of vallen.
Voor de kamergordijnen bestonden overigens ook weer speciale hoezen, om ze
tijdens de schoonmaak te beschermen tegen opvliegend vuil. 's Zomers, als de
kachel was
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opgeborgen, hing voor de schoorsteen een gordijn, en in ‘rijke’ interieurs waren er
draperieën rond haard of kachel.
Houten lambriseringen, wandbespanningen van goudleer, van stof of donker
bedrukt papier, zware kleden op de grond en kleedjes op alle meubels (‘Ze eten
hier kleedjes,’ fluistert iemand baldadig in de salon van de provinciaalse tante Fenna
in De dochter) - dat alles maakte het negentiende-eeuwse interieur compleet. De
akoestiek, gedempt door alle kleden en bekledingen, droeg bij tot de verstikkende
indruk binnen in een foedraal te zitten.
Een modieuzere versie van al die plechtige benauwdheid, die vanaf de jaren 1880
in de mode raakte, was het ‘esthetische interieur’. Louis Couperus beschrijft het in
Eline Vere. Eline heeft haar kamers ‘met verfijnde zuinigheid en takt een aanzien
van weelde weten te geven, waarover iets van een artistiek waas lag’. Het is er ‘bont
en vol, terwijl een gewilde wanorde hier en daar natuurlijke stillevens vormde’.
Perzische stof, bibelots, platen, palmen en veren, een Venetiaanse spiegel en een
beeldje naar Canova bepalen de sfeer.
Wie modern wil zijn en niet zijn hele interieur ‘esthetisch’ wil maken, cultiveert
een ‘mooi hoekje’, een quasi-rommelig, artistiek arrangement van kleine meubeltjes,
palmen, schilderijen en platen. In zo'n hoekje lag een dame op een chaise-longue
in een album te bladeren, of trok zij zich terug voor een onderonsje met een
bezoekster. Tot in de hoogste kringen - tot in de zitkamer van koningin-regentes
Emma in Paleis Noordeinde, waarvan een foto uit 1900 is overgeleverd - waren
zulke hoekjes geliefd.
Er kwamen speciale meubels voor, die in het Engels cosy corners werden
genoemd. Johan de Meester beschrijft het in zijn roman De zonde in het deftige
dorp (1912). De ijdele tweede vrouw van dominee Wedelaar ontvangt de
hoofdpersoon, dokter Stork, in haar cosey corner (sic!), haar hoekje. ‘'t Bezit van
dit luttele moderniteitje, dat slechts vrij grove nabootsing was, behoorde tot de
beuzelarijen welke de jongere-vrouw bevredigen

Ileen Montijn, Leven op stand 1890-1940

75
moesten, waar Wedelaar vroeger wel voor geschrikt was.’ Het hoekje van Aleida
Wedelaar omvat twee stoelen: een lage, brede, geheel met groen trijp beklede waar
vier statieuze kwasten aan hangen, en een hogere, met ronde zwart-houten leuning,
die eigenlijk te klein is voor de dikke Leida maar waar zij met kinderlijk welbehagen
op troont.
❖
Rond de eeuwwisseling begonnen vooruitstrevende auteurs voor soberheid te
pleiten, voor eerlijk eikenhout en strakke lijnen, en tegen onnutte draperieën.
Zo bevat de feministische roman Hilda van Suylenburg uitvoerige passages waarin
kritiek klinkt op het esthetische interieur met zijn ‘broeikas’-sfeer.
Hilda's eigen interieur zou heel anders zijn, namelijk ‘een mooie kamer met een
voorname, zeldzame mooiheid die elke beurs kan bekostigen, n.l. de afwezigheid
van alles wat lelijk is. Het zou eenvoudig, bijna streng zijn, maar alles wat er was
moest goed van kleur, van vorm, van lijn wezen! Het moest getuigen van een intens
verlangen naar harmonie; de dagelijksche omgeving oefent immers onbewust een
grooten invloed op ons uit, en wie de mooiheid verwaarloost in de kleine werktuigen
van het bestaan - meubels, kleeding, versierselen - kan nooit volkomen naderen
tot die hartstochtelijke liefde tot mooiheid in alles, mooiheid in het zichtbare om ons
heen, mooiheid in het onzichtbare van denken en voelen, die ten slotte voert tot
een hoog menschenleven!’
Het is alsof je het programma leest van Kunst aan het volk, een socialistisch
getinte organisatie die zich in 1905 voor het eerst manifesteerde in het Stedelijk
Museum te Amsterdam, maar ook in niet-socialistische, intellectuele kringen
belangstelling genoot. Door middel van een tentoonstelling werd hier kritiek geleverd
op historiserende stijlen in nieuwe meubels, en werden ‘goede’ arbeidersinterieurs
getoond.
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Een paar jaar later is de afwijzing van het ouderwetse interieur doorgedrongen in
een handboek als Ik kan huishouden (uit het Duits vertaald, eerste Nederlandse
druk 1911). Renaissancebuffetten en pendules in rococo-stijl zijn uit den boze, leert
dit boek; de hele inrichting van het huis dient zo sober en doelmatig mogelijk te zijn.
Speciale aandacht wordt besteed aan draperieën voor ramen en deuren - verboden
zijn die duidelijk nog niet. Maar passement, kwasten, koorden en franje is ‘prultuig’.
Op afbeeldingen worden voorbeelden getoond van ‘verouderde decoratie’ en
gordijnen die ‘stofnesten’ vormen, terwijl andere laten zien hoe het wel moet, namelijk
sober en recht omlaag hangend.
Toch blijven stoffen en gordijnen nog decennialang een sleutelrol spelen in het
interieur, en niet alleen om ramen te omlijsten. Eenvoudige kastjes uit de jaren
twintig en dertig hebben gordijntjes in plaats van deuren. Gordijnen dienen als
scheidingswand in een (modern!) doorgebroken suite naar een idee van Paul
Bromberg (1929). Het artistieke divankleed maakt van een stalen bed een
aantrekkelijk zitmeubel, zoals te zien is in Miep van Rooy-Berlages De nieuwe geest
in onze woning. Ook in de ‘nieuwe huishouding’ van dr. Erna Meyer speelt het gordijn
als afsluiting een belangrijke rol. Er worden zelfs kasten van gordijntjes
geïmproviseerd. Huisvrouwen of hun naaisters vervaardigen praktische katoenen
zakken met een koord door de bovenzoom - dat heette een ‘schuif’ - om
peulvruchten, vuil wasgoed en wat al niet in te bewaren. Het gebruik van textiel voor
lampenkappen (op ijzerdraad gespannen of los hangend) is meer regel dan
uitzondering, en voor de ondiepe muurkast waarin het steeds populairdere opklapbed
schuilgaat, hangt steevast een gordijn.
Pas de opkomst van fabrieksmeubilair en de plastic zak hebben een eind gemaakt
aan de stoffigheid - zo niet letterlijk dan toch figuurlijk - van het Nederlandse interieur.
Maar in andere opzichten hadden zich vóór 1940 al belangrijke moderniseringen
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voltrokken. Vaak begonnen die niet in vertrekken met een specifieke functie zoals
keuken of slaapkamer, maar in de representatieve ruimte van zitkamer of salon.
❖
De salon - honderd jaar geleden zei men meestal het salon - is een
achttiende-eeuwse uitvinding. Rond 1750 verdwenen de bedden van de
hoofdverdieping van grote huizen en kastelen. Ook het personeel had eigen
slaapruimten toegewezen gekregen, en de belangrijkste vertrekken werden
gereserveerd voor representatieve doeleinden: feesten en ontvangsten. Zij werden
speciaal met het oog daarop ingericht, met de stoelen niet meer langs de muren
maar in zitjes, waar het bezoek in groepjes kon kaarten, theedrinken, babbelen of
flirten.
Naast de zaal of salon was er vrijwel altijd een intiemer vertrek, de huiskamer,
waar de bewoners vertoefden als zij onder elkaar waren. Het was vaak dezelfde
kamer als die waar men at, en iedereen zat er dan ook aan de grote tafel, pratend,
lezend of handwerkend onder de grote petroleumlamp of de gaskroon. Familie en
andere intimi werden in deze huiskamer ontvangen. In grotere huizen waren eetzaal
en woonvertrek wel gescheiden; ook kon ‘moeders kamer’, de tuinkamer of een
tweede, kleinere salon dienstdoen als huiskamer. Hoe dan ook zat men er, alleen
al vanwege het schaarse kunstlicht, om een tafel.
Hoewel hij dus minder werd gebruikt dan de huiskamer, was de salon voor het
leven op stand onmisbaar. Hier stonden de mooiste meubels en hingen de beste
schilderijen aan de muur. De salon had veelal een open haard, terwijl de huiskamer
- zuinig en effectiever - werd warmgehouden door een kachel.
In een salon hoorde een piano te staan - de piano die (zie Top Naeffs Letje) voor
de opvoeding van meisjes zo belangrijk was. In de meeste huizen was de piano
zeker tot 1940 de voornaamste bron van muziek. Piano en bladmuziek, van klassiek
tot populair, bleven ondanks de opkomst van de grammofoon
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zeker tot 1950 iets dat ‘men’ in huis had.
De Engelse historicus Asa Briggs citeert een bron uit 1890 die zegt dat ‘zoals
Latijnse grammatica bevorderlijk is voor het geheugen van een jongen, zo leert de
piano een meisje om rechtop te zitten en op details te letten’. Wie als klein meisje
braaf had gestudeerd, had als jonge vrouw die verdienstelijk piano kon spelen, een
streepje vóór in de salon. Bovendien bood de combinatie van zang en pianospel
kansen voor een speciaal contact tussen jonge mannen en vrouwen. Een van de
vele voorbeelden uit de romanliteratuur is Barthold Meryan van Cornélie Huygens.
De heftige flirtation van de elegante Carla met de zoon van haar werkgever speelt
zich geheel rond de piano af.
❖
In de vaak herdrukte roman Hollandsch binnenhuisje (1888) wordt verteld over de
eerste huwelijksjaren van een jong paar dat zich bescheiden heeft geïnstalleerd in
een huis aan de rand van Rotterdam. De schrijfster is Johanna van Woude, alias
mevrouw Van Wermeskerken-Junius, die ook een tijdlang het weekblad De
Hollandsche Lelie heeft geredigeerd en in 1898 een etiquetteboek publiceerde. In
Hollandsch binnenhuisje zijn Truus en Hein Smeder (van wie de laatste, curieus
genoeg, de verteller is) erg trots op hun ‘ontvangkamer’; de beschrijving daarvan
geeft een beeld van de minimumeisen die een ouderwets huishouden-op-stand
stelde aan zijn salon.
‘Soms gingen we arm in arm, louter voor ons plezier naar de voorkamer,
bleven in de deur staan en keken met innig welbehagen het vertrek rond,
als twee kinderen, die een huisje gemaakt hebben. Het tapijt hadden we,
evenals de zwartmarmeren pendule met coupes, het eerst gekocht, en
er veel meer voor uitgegeven dan goed was voor onze andere
noodzakelijke aankoopen, maar zij voldeden beide
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uitstekend, en in die eerste dagen liepen we over het kleed niet anders
dan op onze kousen. De tafel en zes stoelen - splinternieuw, waarschijnlijk
afkomstig van een meubelmaker, die om geld verlegen was - hadden we
voor weinig geld op een verkooping aangeschaft: dat was een geheim.
De prachtige spiegel was een cadeau van mijne schoonmoeder en het
canapétafeltje had reeds jaren bij haar dienst gedaan, maar wijl we 't
opnieuw hadden doen politoeren, kon niemand dat weten. De gordijnen
hadden geld gekost, maar hingen ze daar nu ook niet sierlijk en rijk? Op
de hanglamp had Truus een rijksdaalder afgedongen, iets, waarop zij
verbazend trotsch was. Eigenlijk geloof ik dat de winkelier, bemerkende
dat zij hare zinnen er op gezet had, verstandig vond een weinig te
overvragen en gaarne die som weer afsloeg, toen Truus den eigenlijken
prijs bood. Maar zij zelf had daar niet het minste vermoeden van.
“De lamp is duur,” zei ze later met vrouwelijke logica, “maar we hebben
haar nu toch altijd minder dan een ander haar zou gehad hebben en dus
is 't eigenlijk nog goedkoop.”
Dan had Truus' pa nog voor een zeer fraai bonheur du jour gezorgd, en
daarom was het gelukkig dat vrienden en familie het hunne bijdroegen
om de ledige planken er van te vullen. Daar kwamen karaffen, en zilveren
serviesbenoodigdheden, en trommeltjes, en gebakschaaltjes, en
kaasstolpen, in één woord, al die kleine en groote overtolligheden, welke
nu eenmaal behoefte zijn geworden in een huishoudentje der negentiende
eeuw, en waarin vooral een jonge vrouw zooveel behagen schept.’
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Het bonheur du jour, van oorsprong een damesbureautje met een hoge, ondiepe
spiegelkast en vaak rijk versierd met houtsnijwerk, begon al een beetje ouderwets
te worden toen Hollandsch binnenhuisje werd geschreven. Top Naeff, geboren in
1878, noemt het in haar jeugdherinneringen als het éne kostbare stuk waarmee
haar ouders genoegen namen toen zij hun huisje aan de Nieuwe Haven in Dordrecht
betrokken. Het huwelijk eiste toen nog geen driedelige bankstellen of old finish,
aldus Naeff. Maar degelijk was de inboedel wel, want de groen damasten gordijnen
waarmee haar ouders begonnen, gaven zeventig jaar later de werkkamer van de
schrijfster nog een waardig aanzien.
Op gordijnen werd namelijk niet beknibbeld. Stof was duur, en het feit dat
gordijnen, van buiten zichtbaar, voor de ramen hingen (waarbij de beste gordijnen
natuurlijk die aan de straatkant waren), maakte ze al sinds de Gouden Eeuw tot een
statussymbool. Bovendien werden gordijnen tot na 1920 niet alleen op maat gemaakt,
maar moest de stof ook vaak op bestelling worden geweven, gesjabloneerd of
geborduurd, omdat er nog nauwelijks industrieel vervaardigde stoffen te koop waren.
Bijzonder was ook de fauteuil, honderd jaar geleden alleen bij welgestelden te
vinden. In een echte salon mocht hij niet ontbreken, net zo min als de canapé en
liefst gecombineerd met ‘fantasiestoelen’ zoals damesstoeltjes en rookstoelen. In
een ander boek van Johanna van Woude, Van de muziek des levens, wordt de
opwinding beschreven van een paar dorpskinderen bij het zien van een echte
leunstoel in het huis van de dorpsdokter. Het is voor ons niet goed na te voelen wat
een vreemde gewaarwording het moet zijn om voor het eerst in je leven in een lage,
gecapitonneerde stoel te gaan zitten; in Mes Amis van Emmanuel Bove (1924)
overkomt dat de straatarme hoofdfiguur, als hij ergens op bezoek is. Hij heeft het
gevoel dat zijn knieën te hoog komen, en zijn hoofd wil steeds achteroverknikken,
alsof hij in bed ligt.
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In de jaren twintig waren fauteuils echt luie stoelen geworden. De clubfauteuil,
toppunt van weelde, beleefde hoogtijdagen in de huizen van de rijken, in sociëteiten
en hotellobby's. Een etiquetteboek uit 1920 (Een heer. Regelen voor den modernen
gentleman) besteedt er aparte aandacht aan. ‘Niet ieder verstaat de kunst in een
clubfauteuil met gratie plaats te nemen,’ staat er. ‘Men behoort zich in een clubfauteuil
neer te vlijen met hetzelfde gemak en dezelfde sans-gêne, waarmee men ook zijn
rok behoort aan te trekken. Men zit ook eigenlijk niet in een clubfauteuil, maar men
ligt er min of meer in.’
Zelfs het uitkiezen van een clubfauteuil blijkt bepaald niet ieders zaak te zijn. Het
meubelstuk moet zacht zijn, met leer overtrokken en ‘buiten alle verhouding groot’;
fijnproevers eisen daarbij volgens de auteur schoonheid van lijn, en laten hem het
liefst op maat maken. Bij de Bijenkorf kost een kunstlederen clubfauteuil in deze tijd
f 47,50, een bedrag waarvoor een dienstbode drie maanden moest werken.
De lage tafel die voor de canapé staat, raakt rond 1900 in de mode. In Hollandsch
binnenhuisje lijkt het jonge stel nog een gewone tafel met hoge stoelen in zijn
ontvangkamer te zetten, maar in Johanna van Woudes etiquetteboek staat:
‘Tegenwoordig wordt niet meer, als bij onze grootmoeders, een groote familietafel
in't midden gezet, maar heeft men voor de canapé en ook nog wel in andere hoeken
een klein tafeltje.’ Als het domineesechtpaar Hoek-Harmsen in 1911 zijn zilveren
bruiloft gaat vieren, correspondeert hun dochter Coba met de familie over mogelijke
geschenken. Op 23 mei schrijft zij aan haar tante in Vriezenveen: ‘...tante Eva wilde
een nieuwe theetafel geven, maar Moeder had liever een nieuw tafeltje vóór de
canapé in't salon, want daar staat maar zoo'n uittrektafeltje.’
Veel auteurs hadden uitgesproken ideeën over wat wel, en wat niet gepast was
in een salon. Zo verklaart de aristocratische Natalie Bruck-Auffenberg in 1897 dat
olieverfportretten er wel, maar familiekiekjes - de zogenaamde tante's hoek - bepaald
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niet op hun plaats zijn. Grote crayontekeningen naar foto's evenmin, maar gravures
en fotografische reproducties weer wel. Elsje Visser pleit rond 1870 voor spiegels
en gipsen beelden, en noemt ook verse bloemen, in de winter te vervangen door
kasplanten.
Zulke gedachten over gepastheid of decorum hebben te maken met het
karakterbegrip uit de Franse architectuurtheorie. Dit hield in dat er verband moest
zijn tussen de functie van een vertrek en de indruk die een bezoeker zou krijgen.
‘Vóór alles moet men eene kamer kunnen aanzien, waarvoor zij gebruikt wordt,’
aldus Bruck-Auffenberg. De ietwat frivole Louis-stijlen werden in het algemeen
gepast geacht voor de salon, zware renaissance-meubels voor de eetkamer, en
een Moors decor voor een rookkamer. Witgelakte empire-meubeltjes bleven lange
tijd het meubilair bij uitstek voor een slaapvertrek.
In 1910 waarschuwt mevrouw Landré in De vrouw en haar huis zelfs nadrukkelijk
dat de huiskamer, waar wij het grootste deel van ons huiselijk leven doorbrengen,
geen feestelijk aanzien mag hebben, omdat de feestelijke stemming nu eenmaal
een uitzondering is, en het feestelijk aanzien van een kamer waarin men woont
dikwijls kregel zou maken.
❖
Wat er precies te feestelijk kan zijn aan een huiskamer - te licht? te vol? slingers?
- is moeilijk te zeggen, maar de opmerking van mevrouw Landré staat in een lange
traditie van strenge, ja moralistische uitspraken over woninginrichting.
Na de uitbarstingen van schilderachtige weelde in het fin de siècle, met kamers
vol beelden, spiegels en poefs, is de terugslag hevig en langdurig. Sober eikenhout
in strakke belijning is voorlopig het deugdzame alternatief. En vele decennia lang
zal iedereen die weet hoe het hoort, zijn afkeer verkondigen van de drukte, de
bontheid en de stoffigheid van de ouderwetse salon.
Sterker nog, de salon zelf is eigenlijk verkeerd. Hij moet weg,
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die ruimte- en geldverslindende kamer die geen praktisch doel dient.
Binnenhuisarchitecten, huishoudleraressen en sociale woningbouwers zijn er
eensgezind tegen; vooral de lagere standen zouden ze hem duidelijk het liefste
willen verbieden. Een salon is minder belangrijk dan een goede slaapkamer, verklaart
mevrouw Bientjes-Hulst al in 1907 in het boekje De vrouw in het huisgezin. Ook een
werkkamer voor de man is volgens haar soms noodzakelijker dan een salon.
‘Dagelijks benauwd wonen om maar een mooie kamer te hebben getuigt van gebrek
aan beschaving.’ (In mijn eigen exemplaar van Erna Meyers De nieuwe huishouding
heeft een lezeres op een pagina waar, in verband met verwarming, het woord salon
valt, met de hand een boze aantekening gemaakt: ‘Dit woord past m.i. niet in dit
boek.’)
Het resultaat van dat ijveren is paradoxaal: in de loop van de twintigste eeuw
worden in de villa's en huizen van de bovenlaag steeds vaker geen aparte salons
meer ingericht, maar houdt men het op een zitkamer. Arbeiders daarentegen, blij
dat zij zich meer kunnen veroorloven dan hun ouders en grootouders, hebben in
hun kleine huizen vaker dan ooit een ‘mooie kamer’ waar zij nooit zitten - maar waar
zij nu eenmaal trots op zijn.
Dat de salon terrein verliest, is in overeenstemming met een duidelijk verlangen
bij de Nederlandse bovenlaag naar een informelere levensstijl. In een artikeltje in
De vrouw en haar huis (mei 1931) probeert mevrouw J. Riemens-Reurslag dat onder
woorden te brengen. Volgens haar zijn er twee Nederlandse woorden onvertaalbaar,
en (dus?) karakteristiek voor ons ‘landseigen’: ‘gezellig’ en ‘deftig’. ‘Zonder nu te
willen zeggen dat de deftigheid van vroeger niet ook veel gezelligs in zich sloot,
kunnen wij toch, in meubileering, in bouwstijl, in levensvoering een verschuiving
constateeren van het deftige naar het gezellige. (...) Het ideaal is thans niet een
patriciërshuis aan de Keizersgracht, maar een landhuis in de duinen of in het Gooi,
met veel licht, met bloemen en gezellige hoekjes.’
De hang naar de gezellige sfeer die mevrouw Riemens be-
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schrijft, ging hand in hand met een voorliefde voor alles wat Engels was. Zo waren
de huizen die de rijken in het Gooi (en in Wassenaar en op andere prettige plaatsen)
lieten bouwen, geïnspireerd door Engelse villa's in rustieke stijl, met laaghangende
strodaken en asymmetrische plattegronden. In plaats van een formele salon hadden
zij een centrale hal met open haard, een verre nazaat van de hal van een kasteel.
Soms was in die hal een moderne variant van de cosy corner te vinden, namelijk
het haardhoekje of ingle-nook, met verlaagde zoldering en houten banken met veel
kussens.
Een voorbeeld van zo'n villa is D'Leeuwrik in Laren (N.H.), in 1913 in opdracht
van Joseph de Leeuw ontworpen door architect K.P.C. de Bazel. Rondom de hal
liggen een eet- en huiskamer, een biljartkamer en een tuinkamer met openslaande
deuren naar terras en tuin; geen salon.
Joseph de Leeuw (1892-1944), een fijnzinnige zakenman met een vlinderdasje,
was eigenaar-directeur van de firma Metz & Co. Deze stoffenwinkel had sinds het
begin van de eeuw veel succes bij de Amsterdamse beau monde met de producten
van de Engelse firma Liberty's. Vooral Liberty-stoffen, met hun verfijnde kleuren en
subtiele dessins, waren geliefd bij dames wier smaak en vooruitstrevende opvattingen
werden geëvenaard door hun fortuin - of dat van hun echtgenoot natuurlijk. Vanaf
1913 had Metz/Liberty ook een filiaal in Den Haag.
Het succes van de kostbare stoffen, en daarnaast ook meubels, tapijten en
gordijnen van Liberty, was tekenend voor de smaakverandering die de Nederlandse
elite langzaam maar zeker het gezicht van Frankrijk naar Engeland liet wenden. De
modewereld bleef uiteindelijk Frans georiënteerd (ook de coupeuses bij Metz
spraken, net als alle betere coupeuses, Frans met hun clientèle) - maar op andere
terreinen kreeg de Britse smaak de overhand.
Clubfauteuils en chintz gordijnen, sigaretten en whisky, grote auto's en
tennisbanen, al die bestanddelen van het moderne le-
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ven hadden ‘iets Brits’. In moderne meisjesboeken als die van Cissy van Marxveldt
- die zelf als jong meisje een paar jaar in Engeland doorbracht - is de Engelse inslag
duidelijk te herkennen. Joop ter Heul noemt haar man boy, mijnheer Van Dil heeft
een study, en zelfs de neiging om mensen ‘Pit’ of ‘Pop’ of ‘de Bobbel’ te noemen,
doet denken aan de sfeer van de gay twenties - in Angelsaksische stijl.
Maar wie meent dat de hang naar informelere interieurs en zonnige villa's in het
Gooi gepaard ging met het verminderen van standsbesef, vergist zich. Het verschil
was er een van levensstijl, van móde en niet meer. De ouderwetse smaak werd al
snel voorwerp van geringschatting, even not done als het onderdanige
met-twee-woorden-spreken en ‘pantalon’ zeggen in plaats van ‘broek’.
Zo werd de salon ineens ‘burgerlijk’. Al in 1906 vind je in De vrouw en haar huis
passages over de smaak van de kleine man en zijn onbegrip voor de soberheid van
het werkelijk mooie interieur. H. Baart de la Faille noteert: ‘Als je nu komt in de salon
van je metselaar, want een salon houdt ieder er op na - dan word je zeeziek van
de hoeveelheid prullen, antimacassers, zijden linten, om de vodden van gordijnen
mee op te houden, enz.’
In de jaren twintig en dertig schrijft de ontwerper Paul Bromberg (die tot 1924
voor de firma Metz werkte, en daarna bij Pander in dienst trad) regelmatig in hetzelfde
blad over woninginrichting. Voor zijn bijdrage van november 1929 leent hij ironisch
de titel van Johan de Meesters succesroman uit 1912, ‘De zonde in het deftige dorp’.
De zonde wordt begaan in de ogen van de eenvoudige dorpsbewoners; zij zien
geschokt de modernisering aan van het oude doktershuis door de nieuwe, jonge
huisarts en zijn vrouw. De suite wordt doorgebroken, de raamen deurlijsten
verwijderd, alle betimmeringen en sierpanelen gaan eruit, net als de kachels, die
het slanke, héél modern gekapte doktersvrouwtje ‘monsterachtig’ vindt. Zij vervangt
ze door (gas)haarden.
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Het plafond wordt verlaagd, zodat de overdadige gipsornamenten aan het zicht
worden onttrokken. In het verlaagde plafond komt een verzonken plafonnière achter
gebatikt perkament, en dat vinden de dorpelingen wel mooi. ‘Het nieuwe licht wenkte
hen van verre,’ voegt Bromberg daar betekenisvol aan toe. Naar de veiling van het
oude meubilair (de dokter is kennelijk te zuinig om de aftandse boel weg te geven)
kwamen de plattelanders van heinde en ver: ‘de groote vergulde spiegels werden
door den kapper met zijn vrouw weggesleept (...). De motzakken-fauteuils trokken
den salon van een varkensfokker binnen.’ Brombergs minachting voor de kapper
en de varkensfokker, liefhebbers van ouderwets salonmeubilair, is pijnlijk voelbaar.
Nog iets radicaler in het sober-en-strak-maken dan Bromberg is Miep van
Rooy-Berlage. In haar boek De nieuwe geest in onze woning wordt gemoderniseerd
bij het leven, gebeeldhouwde trapleuningen verdwijnen achter platen, een oude
piano wordt glad gemaakt, ouderwetse stoelen opgefleurd met lichte, handgeweven
stoffen, en een zolderkamertje wordt ‘omgetoverd tot een bruikbaar vertrek’ door
balken en pannen te verstoppen achter vlakke Celotex-platen. ‘Ruimte winnen’ staat
hoog in Van Rooys vaandel, vooral bij het inrichten van kasten, maar haar voorkeur
voor meubels van Metz en Pander maakt duidelijk dat haar publiek niet tot de
kleinbehuisden behoort.
Overigens zijn beide moderniseerders wel geneigd om in hun interieurs ruimte te
vinden voor een ‘voornaam gebeeldhouwde Vlaamsche kast’ of een ‘mooie antieke
kist’. De waardering voor antiek bij het publiek waartoe deze binnenhuisarchitecten
zich richtten nam in het algemeen toe - zeker nu fabrieksmeubels in alle mogelijke
stijlen bereikbaar werden voor een steeds breder publiek. Antiek was vanzelfsprekend
van vóór de negentiende eeuw. Krullerigheid en neo-stijlen herinnerden te veel aan
de versmade salonstijl.
Zo wordt het ideaal van ongedwongenheid, dat vroeger voor-
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al schuilde in de rangschikking van het meubilair - losjes, intiem - in de twintigste
eeuw een zaak van vermenging van stijlen. Goede moderne meubels van ontwerpers
als Willem Penaat of Paul Bromberg konden worden gecombineerd met erfstukken
in kamers die geleidelijk steeds lichter en strakker werden.
Reinier van Genderen Stort schrijft in een verhaal uit 1935 over een ‘zekere
stijlloosheid’ in het huis van Paul Hooz, een vrijgezel van patricischen huize. Die
‘stijlloosheid’ maakte het interieur aangenamer dan een vertrek ‘waarvan elk
onderdeel volgens hetzelfde beginsel met het geheel samenstemt. Meubels en
voorwerpen, beurtelings sierlijk en deftig, van verscheiden stijl en orde, waren in
gelukkige samenstemming gerangschikt’.
Wat hier begint door te klinken is de behoefte om in een interieur de uitdrukking
van iets persoonlijks te zien, in plaats van status of goede smaak alleen; die behoefte
zou in de rest van de eeuw alleen maar sterker worden.
Maar het is al duidelijk dat niet jan en alleman in staat is om zoiets subtiels tot
stand te brengen. Er is een je ne sais quoi voor nodig, dat bijvoorbeeld een
eenvoudige jongen als David de Gemster, hoofdfiguur van Ina Boudier-Bakkers
Aan de overkant, volkomen mist. Als hij, welvarend geworden, in zijn geboortestadje
het huis van zijn dromen heeft gekocht, staat hij machteloos voor de opgave het
naar zijn eigen smaak in te richten. Hij laat de oude meubels er maar gewoon in.
Pas als hij trouwt, neemt zijn jonge vrouw Emilie - van huis uit een dame - de
inrichting voortvarend ter hand.
❖
Huishouden is onder te verdelen in drie soorten werk: voedselvoorziening,
schoonmaken en opruimen. De eerste twee werden in een traditionele huishouding
altijd overgedragen aan personeel. Als er één dienstbode was, kookte zij en maakte
zij schoon. Waren er twee, dan kookte de een en poetste de ander. Het zorgen voor
netheid en regelmaat bleef de taak van de
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huisvrouw - op de enkele gevallen na waar een huishoudster haar dat werk geheel
uit handen nam.
Opruimen had een status die koken en schoonmaken misten. Schuren en poetsen
is niet het voornaamste, zo verzekert Natalie Bruck-Auffenberg haar lezeressen:
orde houden, daar gaat het om. ‘Orde moet de draad zijn die door het geheele
aanzijn der vrouw is geweven,’ zo meende ook Betsy Perk in 1868. Alles op zijn tijd
en zijn plaats, want, zo legt deze schrijfster uit, een verloren sleutel maakt voor je
het weet een goede meid tot dievegge. En dat kan zij niet helpen: ‘Zij is dood-eerlijk
- maar tevens dood-arm, of liever: haar ouders zijn dood-arm.’
De Nederlandse huisvrouw had op het gebied van de netheid een reputatie hoog
te houden. Charles Baudelaire mijmerde al over het land waar ‘wanorde, gewoel
en toeval’ waren buitengesloten, en geluk hand in hand ging met rust. Dutch
existence is the very honeycomb of order, verzuchtte ook de Brit David Meldrum.
Johanna van Woude achtte het nodig in haar moraliserende Hollandsch binnenhuisje
te laten zien dat men ook te véél kan opruimen. Over de huiskamer van Truus en
Hein Smeder schrijft zij: ‘Nu en dan lag er ook wel een stapeltje gerepareerde kousen
op de tafel of wat huishoudgeld in de vensterbank, kortom, het was een vertrek,
waar men zich in alle opzichten thuis gevoelde. Ongelukkig de man, wiens vrouw
zijn hoed en jas met een gelaten gezicht naar den kapstok brengt, zoodra hij ze bij
toeval op een stoel heeft gelegd, of haar terstond de meid hoort roepen, als hij een
vuilen voet op den looper heeft gezet!’
Opruimen betekent beheersing. Het wordt belangrijker - en ingewikkelder naarmate er meer te beheersen is, meer huisgenoten, meer personeel, maar vooral
meer spullen, kamers en kasten. Wie een loper heeft, maar ook een overloper, en
daagse matten en zondagse matten, en vier soorten gordijnen en vijftien soorten
borstels en honderden andere gespecialiseerde meubels en huishoudelijke artikelen,
heeft al gauw een dagtaak aan het beheren van dat alles.
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Het indrukwekkendste voorbeeld van overdaad en verfijning in het
huishouden-op-stand was de samenstelling van de huwelijksuitzet, die aan de bruid
door haar ouders werd meegegeven. Het linnengoed werd besteld bij een weverij
in Brabant of Twenthe, waarvan de reiziger met stalen aan huis kwam (sommige
hadden ook winkels in de grote stad) en omvatte aan het begin van de twintigste
eeuw huishoudtextiel, zo gevarieerd als nooit tevoren - en nooit meer sindsdien.
Huishoudelijke raadgevers als De vrouw in het huisgezin van G.J. Bientjes-Hulst
of Ik kan huishouden geven een indruk van de aantallen en soorten benodigdheden
voor een uitzet. Tafellakens, ontbijtlakens, ontbijtservetten, servetten en
vingerdoekjes zijn nodig bij dozijnen. Lakens evenzo; bij de beddenlakens vermeldt
Bientjes speciaal dat katoen voor de meidenbedden voldoet, terwijl voor de andere
bedden linnen of halflinnen verkieslijk is. Haar rijtje ‘doeken’ omvat:
24 handdoeken voor eigen gebruik
1 dozijn badhanddoeken
1 dozijn handdoeken voor de dienstbode
1 dozijn bonte handdoeken voor de keuken
2 dozijn theedoeken
1 dozijn glazendoeken
1 dozijn vaatdoeken
1 dozijn grovere vaatdoeken voor potten en pannen
1 dozijn stofdoeken
1 dozijn wrijfdoeken
½ dozijn schuurdoeken

Ik kan huishouden heeft ook nog messendoekjes, en een zegsvrouw die in 1951 is
getrouwd, mist in deze lijst wc-doeken en fonteindoeken. Ook pannendoeken
ontbreken; maar misschien zijn dat de ‘vaatdoeken voor potten en pannen’. En
wafeldoeken, misschien hier als handdoeken gerubriceerd.
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Maar er was meer nodig voor een welvoorzien huishouden. Een traditionele uitzet
omvatte tot in de jaren dertig, en in sommige kringen nog veel langer, ook het
‘lijflinnen’ van de bruid: flanellen, hemden, onderlijfjes, broeken, nachthemden,
onderrokken en zakdoeken bij hele of halve dozijnen, in katoenen, wollen, flanellen,
batisten of piqué varianten. Voorts was er het tafel- en het kookgerei, het zilver, het
glaswerk en het serviesgoed, die alle aan het begin van de twintigste eeuw een
ongehoorde mate van specialisatie hadden bereikt.
Het zelf maken (knippen, zomen, borduren en merken) van een complete uitzet
werd door sommigen nog wel aangeprezen als ideaal; vooral het naaien en borduren
van het fijne lijfgoed was een erkend nuttige bezigheid voor een jong meisje. De
heldin van een damesroman wil nog wel eens een hele luiermand oftewel baby-uitzet
zelf vervaardigen. Gebruikelijk was dat niet, zeker niet in families waar geld niet
zo'n rol speelde.
Alleen al het beheren van een flinke uitzet - die een fortuin waard was, vooral als
er veel kant in was verwerkt - was een hele opgave. Zoals de Goede Herder zijn
schaapjes, zo moest een huisvrouw ieder vingerdoekje kennen. Daarom (en voor
de wasserij) werd alle textiel in rode kruissteekjes gemerkt met de initialen van de
eigenaresse, of met een familieteken of -wapen. Servetten en ander klein goed
kregen bovendien een nummer om ze te kunnen identificeren. Een geliefd verhaal
is dat van het arme huisvrouwtje dat de cijfers X, XI en XII in haar theedoeken borduurt
- terwijl zij er maar een half dozijn bezit!
Elke zichzelf respecterende linnenkast had een inventarislijst. Die hing bijvoorbeeld
in een geborduurd omslag (o Walter Benjamin!) aan de binnenkant van de kastdeur,
zoals te zien is op een foto in Ik kan huishouden. Op de lijst werd ook genoteerd
wat in gebruik was, of in de was. Zo werd het ‘uitgeven’ van linnengoed aan de
dienstboden een heel werk voor een dame. Alsof moest worden goedgemaakt dat
het afdrogen, bedden opmaken en poetsen door anderen voor haar werd gedaan.
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❖
Netjes ingerichte kasten waren een eerste voorwaarde voor een degelijk huishouden.
De afmetingen van de planken - die werden bekleed met kastpapier of linnen, mooi
met een afhangende strook kant - bepaalden hoe de grotere stukken wasgoed
gevouwen moesten worden. Raadgeefsters suggereerden om etiketten te tekenen
of te borduren en onder de stapels aan de planken te bevestigen. Zo werd het
gemakkelijker om met één blik de daagse en mooie servetten, borden- en
pannendoeken, onder- en bovenlakens (de laatste hadden een kanten bovenrand,
of op zijn minst een galon) uit elkaar te houden.
Pijnlijk recht moesten de stapeltjes in de kast liggen. Volgens de overlevering
gebruikten precieze huisvrouwen een liniaal. Lichtblauwe lintjes hielden de stapeltjes
bij elkaar, eventueel met een plankje eronder gebonden. (Blauw was de kleur die
bij linnengoed hoorde: bosjes lavendel werden niet alleen vanwege de geur, maar
ook vanwege de blauwe kleur in de kast gelegd. Ook de houten bakken voor het
dragen van was en strijkgoed waren lichtblauw geschilderd. Blauw was fris, weerde
mot en deed het wit van linnen en katoen beter uitkomen.)
De linnenkast had geen vaste plaats in huis, maar stond al naar het uitkwam op
een slaapkamer, in een hal of in een woonvertrek. In principe bevatte hij de hele
uitzet, dus ook het lijfgoed van de vrouw des huizes. De moeder van E.B. de Bruyn
had daarvoor een afzonderlijke kast op de ouderlijke slaapkamer. Zijn herinneringen
daaraan tonen de mythische status van de altijd afgesloten kast in het ouderwetse
huishouden.
‘Die kast betekende voor haar wat voor mijn vader zijn bureau of de kluis
voorstelde. Zij was altijd op slot want het was niet menslievend het
personeel in verleiding te brengen. Zij bewaarde er documenten, portretjes,
juwelen, brieven, bonbons, souvenirs,
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geld, odeurs, toiletpoeders, kerkboeken met bidprentjes, rozekransen,
medicamenten, koekjes, nagelschaartjes en pepermuntjes. En van die
laatste kreeg ik er altijd een als ik er bij het openen van de kast om zeurde.
Ook de roze corsetten met de ingewikkeld geregen veters, de ajoure
gimpjes [guimpes, zie hoofdstuk 8] gesteund door hoge baleinen, de
sierlijke kousenbanden en jarretelles vonden hier een veilige schuilplaats,
naast nog heel wat artikelen waarvan het gebruik mij ontging.’
In een degelijke huishouding was er minstens eens per jaar gelegenheid om de
kasten helemaal opnieuw in te richten, want bij de grote schoonmaak moesten zij
worden leeggehaald. Ook raadgeefster Miep van Rooy-Berlage geeft gedetailleerde
adviezen voor het efficiënte gebruik van kastruimte. Zo beveelt zij lezers die een
dressoir bij Pander kopen, aan om in de bovenste la een verschuifbaar, met laken
bekleed zilvervak te laten aanbrengen. (Daaronder bleef dan nog ruimte over voor
de cassettes.) Elders verklaart zij: ‘En ik geloof niet dat ik te ver ga, wanneer ik zeg,
dat een overzichtelijke indeling van onze klerenkast bijdraagt tot onze levensblijheid
om het zo eens te noemen.’
Ook de provisiekast moest van een onberispelijke overzichtelijkheid zijn. In maart
1920 staat in De vrouw en haar huis een beschrijving van een ‘moderne’ provisiekast,
gemaakt van een diepe muurkast, waar aan de binnenkant van de deur handige
voorraadzakjes zijn opgehangen voor peulvruchten, rijst et cetera. Ook is er een
klaptafeltje ‘waarop bij het uitgeven de potjes en bussen komen te staan’. Onder
handbereik staan een kleine grammenweger, een paar liefst vertinde schepjes en
een kopje dat een juiste maat, bijvoorbeeld één ons suiker aangeeft.
Eeuwenlang was het beeld van de degelijke huisvrouw hetzelfde gebleven: zij
stond naast een kast, bezig met het uitgeven
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van linnengoed of levensmiddelen. Pieter de Hoogh heeft haar zo geschilderd, en
nog in de jaren twintig en dertig was de pose onmiddellijk herkenbaar.
Rond 1900 ziet men dames ook opvallend vaak met een gietertje in de hand,
bezig met ‘haar’ planten.
Vanaf 1850 werd de kamerplant in Nederland populairder. Misschien had het te
maken met de opkomst van de kas en de wintertuin, een mode die vooral in Engeland
vanaf 1845 om zich heen greep (toen werd daar de hoge glasbelasting afgeschaft).
Victoria's onderdanen waren dol op de feestelijkheid van wintertuinen, die zich zo
goed leenden voor het scheppen van een artistieke, Moors-achtige sfeer. Een
beroemde Nederlandse wintertuin was die van Hotel Krasnapolsky in Amsterdam
(1897).
Onlosmakelijk verbonden aan de wintertuin was de palm. Dit was de meest geliefde
kamerplant van de negentiende eeuw. Geen huis of men vindt er palmen, verklaart
Mijn gids in huis en hof (1907), die uitvoerige aanwijzingen geeft voor de verzorging
van kamerplanten en het schikken van snijbloemen. In deftige huizen bleven grote,
decoratieve palmen tot ver in de twintigste eeuw populair. Een palm waaiert boven
de lokken van de pretentieuze Julie, die behaaglijk achteroverleunt in haar serrestoel
van Broere (Joop van Dil-ter Heul, 1922). Maar ook andere groene bladplanten
worden al in de negentiende eeuw populair; zo siert een aralia - een vingerplant de kamer van Eline Vere.
Planten en bloemen waren niet alleen decoratief, zij hadden ook iets deugdzaams,
een aureool van vroomheid en natuurlijkheid. Zij vielen duidelijk niet onder de ‘onnutte
versiering’ waarop door huishoudleraressen zo werd gefoeterd. Rond 1870 waren
in verschillende steden initiatieven genomen om arbeiderskinderen hun eigen plantjes
te laten kweken. Zulke ‘Floralia’-wedstrijden zouden de bleekneusjes zorgzaamheid
en belangstelling voor de natuur bijbrengen. Natuurlijk ging het daarbij niet om
palmen, maar om geraniums of vlijtige liesjes; er was in die tijd al een groot aantal
soorten bekend. Een Handboek tot het
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kweeken van planten in de kamer uit 1897 noemt zo'n honderdvijftig variëteiten.
Exclusiever dan de liefde voor bloeiende kamerplanten was die voor snijbloemen.
Omstreeks 1880 namen kwekers-handelaars uit Aalsmeer de eerste snijbloemen
mee naar hun klanten. In de jaren 1890 werden in Nederland al in kassen seringen
getrokken en chrysanten gekweekt. Ook rozen en reseda's, duizendschoon en
violen werden als snijbloemen geteeld en in de steden verkocht; in die tijd ontstaan
bloemenwinkels als de elegante Ivy-shop, sinds 1898 gevestigd aan het Leidseplein
in Amsterdam. De rozen waren er tien keer zo duur als bij de bloemenman op straat,
maar je werd er dan ook geholpen door een beleefde bediende; en bij de
straatbloemen wist je immers nooit zeker waar ze vandaan kwamen.
Op het platteland was men voor snijbloemen afhankelijk van zelf plukken, of van
wat de tuinman in de eigen tuin kweekte. Kastelen en grote huizen hadden al sinds
de zeventiende eeuw vaak oranjerieën met zuidelijke planten als citrusboompjes,
bougainvillea en oleanders. Mevrouw Van den Bosch-de Beaufort herinnerde zich
hoe in haar ouderlijk huis, de Heiligenberg bij Leusden, de tuinman wekelijks verse
bloemen naar de dessertkamer bracht, waar haar moeder zich erover ontfermde.
Een diner was ondenkbaar zonder bloemen op tafel, en door de week waren het
- zoals bij Adrienne Voûtes zuinige tante Cabeth - de evergreens, ‘de saaie, starre
varentjes welke zonder veel fantasie tezamen in een bakje werden gepropt, als
pièce de milieu op het veld van wit damast’. Op hoogtijdagen werden bloemen in
huis nog belangrijker; bijvoorbeeld rond verloving - engagement, beter gezegd - en
huwelijk. Het was gebruik dat de bruidegom zijn meisje een corbeille stuurde, een
mand vol witte bloemen, en dat op de dag van ondertrouw het huis van de bruid
werd ‘groen gemaakt’.
Na 1918 wordt de gewenste, informeel-fleurige sfeer bevorderd door losse
boeketten van veldbloemen. Wie helemaal mo-
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dern wilde zijn zette takken in een vaas of leerde ‘Japansch bloemschikken’. In een
artikeltje in De vrouw en haar huis (1929) wijst mevrouw Stam-Dresselhuys op het
grote belang van bloemen in huis, bloemen die niet stijf en receptie-achtig zijn maar
los en informeel. Zelfs uitgebloeide bloemen kunnen heel mooi zijn, zo betoogt zij
vol vuur.
❖
De ‘in-vrouwelijke’ taak van het verzorgen van planten en bloemen liet een goede
huisvrouw niet aan het personeel over. Samen met theezetten en theeschenken,
het afwasje-aan-tafel, het regelen van de maaltijden en het maken van ‘puddinkjes’
behoorde het tot de taken waarmee zij een sfeer van gezellige huiselijkheid kon
scheppen, zonder zich te hoeven verlagen tot echt werk. Opgroeiende dochters
moesten zich die taken eigen maken door ze, desnoods bij toerbeurt, hun moeder
uit handen te nemen.
Een vrouw maakte nu eenmaal van een huis een thuis. Arbeidersvrouwen kregen
van raadgeefsters uit de ‘betere kringen’ opdracht al hun krachten aan die taak te
wijden. De achterliggende gedachte was dat een prettig thuis de mannen zou beletten
naar de kroeg te gaan; alcoholisme was rond 1900 nog een acuut probleem in de
armste lagen van de bevolking.
Maar ook dames moesten het voor hun kinderen en hun echtgenoot thuis
aantrekkelijker maken dan in de grote wereld met haar ongenoemde gevaren. Was
het niet de kroeg, dan was het de sociëteit - of nog veel erger, verdachte vrouwen
- waarmee geconcurreerd moest worden. De journaliste en romancière Jeanne
Kloos-Reyneke van Stuwe (1874-1954), getrouwd met de dichter Willem Kloos, wist
wat dat betreft waarover zij het had. In haar boekje Gevoelsbeschaving wijdt zij
eerst een paar beleefde woorden aan vrouwen die ongetrouwd zijn en genoodzaakt
zijn om buitenshuis te werken, maar schetst dan in warme kleuren het belang van
(door de vrouw geschapen) huiselijkheid in een gezin.
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‘Een vrouw, die haar man aan huis wil binden, is verplicht haar huishouden stipt
geregeld in te richten. Nergens heeft de man zozeer het land aan, als het niet op
tijd zijn, in den dagelijkschen gang. Is het een wonder, dat hij zelf ook wel eens wat
later thuis komt, wanneer hij weet, dat het eten toch niet gereed is?
Al kost het de vrouw ook wat moeite, en wat opoffering van eigen gemak en
genoegen, wanneer zij werkelijk prijs stelt op een gezellig interieur, dan houde zij
zich met de uiterste strengheid aan orde en regel vast.’
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4 Klok
‘(...) it is the similarity of life, in the
outlying provinces as in the Hollands proper,
that I have remarked most. It is not only that
you can tell what the men and women of each class
will be doing at most hours of the day, but that
during many hours of it those in all classes will
be doing the very same thing.’
David Meldrum
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Weten waar je aan toe bent is een algemeen menselijke behoefte, maar weinig
bevolkingsgroepen hebben er zoveel werk van gemaakt als de gegoede burgerij
zo'n honderd jaar geleden deed. Of het ging om omgangsvormen of de linnenkast,
om de maaltijden, de kleding of de schoonmaak, geen onderdeel van het dagelijks
leven of het was aan vaste regels onderworpen. Wat er moest gebeuren, wanneer,
hoe en door wie, lag in een goed geregelde huishouding allemaal vast. De landkaart
van het leven vertoonde geen verontrustende witte plekken - net zoals op de
wereldkaart geen stukje meer was waarvan niet een regering zei: dat is van ons.
Daar heerst ónze orde.
In Wenen bracht Sigmund Freud de laatste witte plekken van de menselijke ziel
in kaart. In zijn termen zou men achteraf geneigd zijn om de intense regelzucht van
de bourgeoisie, deze behoefte om alles te ordenen en te beheersen, toe te schrijven
aan onzekerheid. Angst, en natuurlijk al gauw seksuele angst zou zulk verkrampt
gedrag kunnen verklaren.
Maar wij hoeven niet zo diep te graven. Rust en regelmaat waren een eeuw
geleden schaarser dan in onze tijd. De armen - de grote meerderheid - konden er
enkel van dromen. Hun leven hing van risico's aan elkaar. Veel mannen waren
dagloners en wisten niet of ze morgen weer werk zouden hebben. Er was grote
seizoenswerkloosheid, en als iemand werkloos was, ziek werd of een ongeluk kreeg,
kreeg hij geen uitkering. Wie zijn huur niet betaalde, kon zo uit zijn huis worden
gezet. Geld lenen ‘bij de Jood’, binnenblijven omdat je geen schoenen had, de
winterjas naar het pandjeshuis, de meeste Nederlanders overkwamen die dingen
wel eens - en rustig was hun leven dus niet te noemen.
Ook de hogere standen liepen meer risico's dan wij nu, maar zij konden veel
geruster zijn dan het volk. Dat lag in de eerste
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plaats aan hun geld. Geld betekende veiligheid. Je hoefde niet te draven, maar kon
je waardig bewegen - anderen draafden wel voor je. Rust en regelmaat waren de
uiterlijke tekenen van welvaart.
Een nauwkeurige dagindeling hoorde daarbij. Iedereen had die, van de heer des
huizes tot het tweede meisje, en niet te vergeten de baby. Zo'n dagindeling was
soms op papier vastgelegd, in de vorm van werklijsten voor het huispersoneel of
zelfs voor de huisvrouw. Ook voedingsschema's voor zuigelingen, waslijsten, en
menulijsten die wisselden per maand of seizoen waren vaste attributen van het
leven op stand. Maar het belangrijkste was het tijdschema dat stilzwijgend werd
gehanteerd, dat de indeling van dagen, weken, maanden en jaren dicteerde.
‘Alles heeft zijn uur en ieder ding onder den hemel zijn tijd,’ leert Prediker. Behalve
deftig en rustgevend, was het ook uit religieus oogpunt goed om de klok te
respecteren. God zelf, die de wereld had gemaakt compleet met dagen en nachten,
met werken zondagen, en niet te vergeten met seizoenen, was immers een man
van de klok. Waren het niet Zijn klokken die het leven van talloze mensen, vooral
op het platteland, dicteerden: acht uur, ontbijten; twaalf uur, middageten; zes uur,
eten?
❖
Het respect voor de tijd uitte zich op symbolische wijze in respect voor de grote klok
in huis. Hij puncteerde het leven met zijn statige tik. Ieder deftig huis had zo'n klok,
en verrassend vaak treedt hij in boeken op; meestal is het een staand horloge in
de hal, het voorhuis of de gang. Soms is het een Westminster, dan weer een hallklok
of scheepjesklok. Hoofdpersonen van meisjesboeken liggen 's nachts te luisteren
naar zijn getik. Of hij slaat precies zes uur als zij, on-damesachtig buiten adem, door
de meid worden binnengelaten: nog net op tijd voor het eten!
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‘Het pronkstuk uit het voorhuis was de klok, de groote staande klok, die
de overgrootmoeder als een erfstuk uit haar familie mee ten huwelijk had
gebracht en die nog steeds, met juiste regelmaat, den tijd aangaf. Die
klok was de trots van alle familieleden. Ze beschouwden haar niet als
een dood voorwerp - ze was als een lid der familie, dat vele geslachten
overleefd en lief en leed met hen gedeeld had. Zóó was het al geweest
in den tijd der overgrootmoeder.’
De klok die hier beschreven wordt overschaduwt de handeling van een meisjesboek
van Lina Tervooren, dat dan ook de titel draagt De oude klok van Sonnehof (1918).
Natuurlijk waren er méér klokken in huis. In verschillende kamers stond op de
schoorsteenmantel een pendule, al begon dat een beetje passé te raken. Dat was
vooral omdat bij de kleine burgerij steevast een klokje op de schoorsteenmantel in
de mooie kamer prijkte (liefst met een spiegel erboven); dat werkte devaluerend op
dat eigenlijk zo praktische gebruik. De architect Berlage verbood in 1898 zelfs ronduit
aan zijn opdrachtgever Henny een spiegel-en-klok op zijn schoorsteenmantel te
plaatsen. Meer dan een halve eeuw later denkt een klein meisje in een roman van
Amy Groskamp-ten Have: ‘Een klok op de schoorsteen is burgerlijk, had Pappie
gezegd...’
Wat weer wel kon was een oude Friese hangklok (‘Een heerlijk bezit,’ meent de
hoofdredactrice van De vrouw en haar huis in 1932). Bovenop hoorde een
klokkenkleedje ter bescherming tegen stof en vuil. Antieke klokkenkleedjes waren
geborduurd met bijbeltaferelen aan de einden.
Minder exclusief was een koekoeksklok. In Armoede van Ina Boudier-Bakker is
Lena, de maintenee van Bernard Terlaet met wie hij tot schrik van zijn familie trouwt,
zeer gehecht aan haar oude koekoek. Bernard is gelukkig tolerant en geeft haar
toe-
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stemming om hem in de huiskamer te hangen, wat haar ‘iederen dag een stil plezier’
is.
In de beste huizen was het functioneren van de uurwerken toevertrouwd aan een
bijzonder personage: de klokkenmaker. Hij heette mijnheer Pabst, mijnheer Trimbos
of mijnheer Knierim, hij kleedde zich voor het bezoek aan deftige huizen soms in
jacquet en had vaak een baardje - maar hoe dan ook, hij kwam elke week om de
klokken op te winden en na te zien.
De kinderen keken met ontzag toe als hij voorzichtig de glazen stolpen optilde
en het opwindwerk deed. Hij had een gouden vestzakhorloge waaraan hij zo nodig
de klokken gelijkzette. Agnies Pauw van Wieldrecht hoopte als klein meisje altijd
dat de klok vóór zou blijken te lopen: dan moesten de wijzers bijna twaalf uren vooruit
gezet worden, waarbij alle hele en halve uren achter elkaar de tijd moesten krijgen
om te slaan. Dat duurde erg lang.
❖
De komst van de klokkenmaker was een van de tientallen, nee, honderden rituelen
die de maat van het dagelijks leven tikten, en die het huis eigenlijk zelf tot een
betrouwbaar uurwerk maakten.
Vanzelfsprekend was ook het opstaan aan een vast uur gebonden: volgens de
huis-, tuin- en keukenraadgevers kon dat niet vroeg genoeg zijn. Een tijdschrift uit
1877 vermaande zijn lezeressen met de woorden: ‘Het eerste waardoor eene
huisvrouw haar gezag verliest, is, wanneer ze 's morgens niet vroeg genoeg opstaat.
Het lange slapen verzwakt en verslapt de zenuwen, men is korzelig en doet met
tegenzin zijn werk.’
In werkelijkheid viel - en valt - het met het vroege opstaan in Nederland nogal
mee. Nederland is nooit een matineuze natie geweest. Vóór half zeven gebeurde
er niets. Half zeven is het vroegste uur dat op werklijsten werd vermeld: dan moest
de kachel en/of het fornuis worden gestookt - natuurlijk door de dienstboden.
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Hun werkgevers mochten veel langer blijven liggen. Acht uur, half negen was een
goede tijd voor het ontbijt. Scholen begonnen om negen uur, en het werk van een
advocaat of dokter hoefde niet vóór tienen aan te vangen. Maatschappelijke arbeid,
vindt mevrouw Van Onderwaarden in Emants' roman Inwijding, wordt verricht tussen
tien en vier uur. Langere uren zijn overdreven.
Maar dames met een fijn gestel brachten in dezelfde tijd vaak halve en hele
ochtenden in bed door, zonder dat iemand daar vreemd van opkeek.
Het uurwerk van de huishouding tikte intussen door. De uren, de dagen, de weken
en de maanden, de seizoenen en de jaren hadden een vast verloop. In de winter
moest overdag het vuur in de kolenkachels regelmatig worden onderhouden.
Afhankelijk van het weer werd harder of zachter gestookt - maar wanneer de kachel
in de kamer stond, bepaalde een vast, zij het veel trager ritme. Eerder dan oktober
werd hij niet van zolder gehaald; het was óf op de vijftiende van die maand, of op
de derde dinsdag, de dag van de Zuidlaardermarkt. Er waren ook huizen waar pas
op 1 november de kachel verscheen. Was het voordien koud, dan had je pech gehad
en trok je maar een extra wolletje (een hemd, wel te verstaan, geen trui) aan.
Het eind van het stookseizoen kwam met de grote schoonmaak: dan werd de
kachel leeggehaald, schoongemaakt en naar zolder gebracht. Dat gaf de gelegenheid
om alle sporen van rook en roet te verwijderen, en bovendien was er zo 's zomers
meer ruimte in de kamer. Over de kale schoorsteen kwam een decoratieve doek te
hangen.
Behalve het vuur vroeg ook het water voortdurend aandacht. Meiden liepen de
hele dag af en aan met emmers, teilen en lampetkannen. In de grote steden mocht
dan waterleiding zijn, dat betekende bepaald niet dat ook op de bovenverdiepingen
stromend water was. Daar moesten waterkannen en fonteintjes gevuld, en
vuilwateremmers afgevoerd worden.
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Op het platteland was het piepen van de pomp achter het huis of op het dorpsplein
een van de meest gehoorde huiselijke geluiden - samen met het gekletter van
emmers op het steen van de stoep.
In de stad klonk gedurig de klep van de brievenbus. In Den Haag werd rond 1930
vijf keer per dag post bezorgd. Wie 's morgens een kaartje schreef, kon er zeker
van zijn dat het 's avonds bij de geadresseerde was. Grote dagbladen als het
Algemeen Handelsblad en de Nieuwe Rotterdamsche Courant verschenen in twee
afleveringen, een ochtend- en een avondblad. Eerstgenoemde krant adverteerde
in 1928 met de mogelijkheid twéé exemplaren van het ochtendblad te laten bezorgen,
zodat iemand die per tram of trein naar kantoor ging, er een mee kon nemen en het
andere achterbleef voor de huisgenoten. In de stad kostte die service maar f 1,50
per kwartaal, boven op de abonnementsprijs van f 5,50.
En dan was er de voordeurbel, want alles, het brood, het vlees en de
kruidenierswaren, werd aan huis bezorgd. Veel leveranciers kwamen dagelijks,
sommige - zoals de boterman en de ijsman - eens in de week. Ina van der Beugel
herinnert zich uit haar jeugd in Amsterdam de bloemenman, die op donderdag
kwam. Het was de enige leverancier voor wie haar moeder zelf naar de deur kwam.
Hij had een enorme mand vol bloemen, al in boeketten verdeeld, om uit te kiezen:
tulpen of asters of kleine anjers, al naar het seizoen.
Er waren leveranciers die twee keer op een dag kwamen, een keer om te ‘horen’,
de tweede keer om het bestelde te bezorgen. De bestelling werd genoteerd in een
boekje, dat bewaard werd in een blikken doos en door de meid werd aangepakt en
binnen doorgegeven aan mevrouw. In het boekje werden de rekeningen opgeteld;
contant betaalde men alleen op de markt of aan passerende venters.
Er was weinig waartoe een leverancier niet bereid was voor zijn betere klanten.
Als de ene mevrouw haar bestelling vroeg,
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de andere wat later wilde hebben, nu, dan kwam hij toch nog een keer terug?
Vaste leveranciers moesten zeker drie, soms zes of meer maanden wachten op
hun geld. Een nazaat van een Haarlemse wasbaas vertelde aan Wim Denslagen:
de bewoonster van Elswout (bij Haarlem) betaalde de wasserij eenmaal per jaar.
Dan reed zij in haar rijtuig naar de wasbaas, die al bij de deur stond te wachten. Ter
plaatse aangekomen opende zij het raampje en stak, zonder een woord te zeggen,
het geldbedrag naar buiten. De wasbaas nam het aan, en daarna zei de dame alleen
nog ‘hop’: de koetsier vervolgde zijn weg.
❖
Intussen was er binnenshuis veel wat dagelijks moest gebeuren. De bedden afhalen
bijvoorbeeld. De lakens, die misschien maar eens in de vier weken verwisseld
werden (zo was het althans bij de familie De Geer, eind vorige eeuw in Amsterdam),
dienden elke dag te luchten. De meid hing het beddengoed over stoelen of schragen,
schudde de kapokmatrassen op - anders kregen ze kuilen - en maakte de bedden
later opnieuw op. Alleen een slons sloeg een bed zomaar dicht. Ook stof afnemen
diende liefst dagelijks te geschieden, zeker vóór het tijdperk van de stofzuiger, dat
in de jaren twintig begon. Wie zo'n ding niet had, moest wekelijks kleden (laten)
kloppen.
Iedere ochtend daalde mevrouw zelf, een mandje aan haar arm, af naar de
appelkelder om na te zien of het fruit nog niet ging rotten. Geen appel mocht aan
de andere raken, ze moesten regelmatig worden gekeerd en elke dag gecontroleerd.
Appels met bruine vlekjes gingen in het mandje mee naar boven om te worden
gegeten.
Dat de huisvrouw die taak zelf vervulde, kan geen toeval zijn. Het was
verantwoordelijk werk, en licht bovendien, maar vooral was de toegang tot de kelder
niet iedereen zomaar toegestaan. Net als de provisiekast en alle andere kasten zat
hij als
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regel op slot, want het gevaar van diefstal was voortdurend aanwezig. De huisvrouw
hoedde alle sleutels in het sleutelmandje dat haar onafscheidelijke attribuut was,
en alleen onder haar toezicht gingen deuren en laden open.
Het ‘uitgeven’ van levensmiddelen, linnen- en tafelgoed en andere benodigdheden
was een van de voornaamste taken van de degelijke huisvrouw. Ouderwets-zuinig
was het om basisbehoeften wekelijks uit te geven: de keukenmeid moest dan zien
uit te komen met haar voorraad boter, meel en suiker.
De pasgetrouwde Joop van Dil-ter Heul, ik-figuur in het gelijknamige boek uit 1922
en een toonbeeld van zorgeloos-onhandig huisvrouwschap, is natuurlijk op een dag
haar sleutelmandje kwijt. Zij merkt het als de meid Aatje - haar vijfde in zeven
maanden - om de kalfsnier vraagt die in de provisiekast ligt. Die moet vandaag met
de luns wel op. Joop heeft de avond tevoren nog de ingrediënten voor een kalfsnier
uit haar hoofd geleerd met het oog op het uitgeven ervan. Zou Aatje soms zelf het
mandje zoek hebben gemaakt?
Als het ding eindelijk terecht is, weet Joop nog niet wat de goede sleutel is, en
probeert, onder Aatjes verachtelijke blik, zenuwachtig de ene na de andere op de
provisiekast. Tot overmaat van ramp merkt zij twee uur later dat zij na het uitgeven
de sleutel op de deur heeft laten zitten, zodat de meid in die tijd ‘van de provisie
heeft kunnen roven’, zoals zij haar lezers ironisch toevertrouwt. Het wekt weinig
verbazing dat de jonge mevrouw Van Dil veertig bladzijden later inderdaad door
haar personeel blijkt te worden bestolen.
❖
De ochtend en de middag waren in een goed geordend huis van elkaar te
onderscheiden door details die even klein als betekenisvol waren. Werd er 's
ochtends gebeld, dan kon de meid gerust opendoen in haar bonte boezelaar, want
dan was het een leverancier. Het gevaar dat er een bezoeker van be-
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tekenis op de stoep zou staan was te verwaarlozen. Daarom ook kon mevrouw zelf
in de ochtenduren ‘onzichtbaar’ blijven in een huisjapon of saut-de-lit; pas na het
middaguur hoefde zij op visite te rekenen. De meid droeg dan (als er geen
bellenmeisje was) een witte schort en muts, de goede matten werden neergelegd
of de linnen overlopers van het kostbare Deventer gehaald, en mevrouw, gekleed
en gekapt nu, ‘wachtte af’.
Tot ver in de twintigste eeuw zijn auteurs van etiquetteboeken blijven wijzen op
het belang van het verschil tussen ochtend-, middag- en avondkleding. 's Ochtends
eenvoudig, 's middags ‘gekleed’ en 's avonds afhankelijk van de gelegenheid:
gepastheid was het devies. Een versleten zijden blouse 's ochtends afdragen was
wel zeer ongepast.
De middag was de tijd waarin het huispersoneel de wekelijkse karweien aanpakte.
Elke kamer had een vaste dag: zo is donderdag verrassend vaak ‘kamerdag’. Bij
de familie Stastok, veel vroeger in de negentiende eeuw, wordt ook al donderdags
de voorkamer gedaan, zodat men een beetje onwennig in de achterkamer moet
zitten; bij Letje thuis, rond 1900, krijgt de zitkamer eveneens op donderdag een
beurt. Dat geeft zoveel onrust dat Letje die dag bij haar grootmoeder doorbrengt.
Op vrijdag of zaterdag, als de rustdag naderde, was de buitenboel aan de beurt.
De ramen werden gelapt, de stoep geschrobd, de bel gepoetst, houtwerk en hek
schoongemaakt. Een tweede meisje bij een houthandelaar in Lemmer, vlak na 1900,
vertelde aan Barbara Henkes dat zij op vrijdagmiddag wel vijftig zware houten
emmers water moest pompen, omdat het voorhuis en de gang dan geschrobd
werden, evenals het hek voor de deur. Op zaterdag kreeg over het algemeen de
keuken een beurt, zodat die 's zondags smetteloos was.
Het ongelukkige van de zondag was dat de meid dan vrij had. Dat wil zeggen,
vanaf de jaren twintig was dat toch wel regel, en wie maar één meid had, zat die
dag dus zonder. Als er twee waren, werden zij nog steeds geacht elkaar af te
wisselen.

Ileen Montijn, Leven op stand 1890-1940

109
In het geval van de meid-loze zondag werd de zondagse maaltijd op zaterdag
voorbereid, aardappelen werden geschild (‘Níemand schilde op zondag aardappelen,’
aldus een zegsvrouw), het vlees aangebraden. In andere families redderde de
huisvrouw 's zondags zelf een maaltijd bij elkaar; een salade of macaroni.
`s Avonds na het eten was het tijd om in de kamer te zitten, aan de grote tafel
onder de lamp. Dit Hollandse thee-uurtje wordt door de Engelse bezoeker David
Meldrum vol vertedering beschreven.
Op tafel voor zijn gastvrouw stond het theeblad met daarop de zilveren theepot,
verwarmd door een theelicht. Naast de pot stonden het theekistje met zijn zilveren
deksel en de lepeldoos van schildpad. De kopjes waren van Chinees blauw, en in
een vierkante zilveren trommel wachtten de krakelingen (als het goed was, waren
er twéé zilveren koekjestrommels, een ronde en een vierkante, de eerste voor
beschuitjes en de tweede voor wafels).
Mevrouw zette zelf thee. De dienstbode had daarvoor de met koper beslagen
theestoof naast haar gezet, waarin een ketel water aan de kook werd gehouden op
wat gloeiende kooltjes.
‘Overal in Holland,’ zo mijmert de Engelsman, ‘schenken Hollandse dames in dit
huiselijke thee-uurtje, met om zich heen precies dezelfde tijdloze voorwerpen, thee
aan hun gezinnen en vrienden.’ Zo mogelijk nog idyllischer was het thee-uurtje op
zomeravonden buiten, als de gezinnen op de veranda's zaten en je in de
avondschemering overal kleine theelichtjes kon zien flakkeren, als glimwormpjes.
De avond was ook de tijd voor de leesportefeuille, die op vaste dagen werd
vernieuwd. Ieder zichzelf respecterend huishouden had ten minste één abonnement,
maar het konden er ook drie zijn zoals bij de domineesfamilie Schmidt: een met
Nederlandse tijdschriften, een met buitenlandse, en nog een met De Nieuwe Gids
en andere literaire bladen. De Nederlandse map
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bevatte bij de Schmidts in Zeeland de Wereldkroniek, De vrouw en haar huis, De
Prins, Op de hoogte, de Haagse Post, Panorama en Het Leven. De buitenlandse
onder meer l'Illustration, The Illustrated London News en Punch. Ook de Revue des
deux Mondes of Le Voleur uit Frankrijk, de Gartenlaube of Fliegende Blätter uit
Duitsland waren geliefd. Al die vreemde talen schijnen voor de abonnees geen enkel
bezwaar te zijn geweest.
Behalve aan lezen deden vrouwen en meisjes 's avonds aan handwerken. Ook
in een vooruitstrevend blad als De vrouw en haar huis was een overstelpend aanbod
aan handwerktechnieken en -patronen te vinden. Er waren modes op dat gebied:
met filetbewerking, opennaaiwerk of ‘Holbeinwerk’ kon men elkaar overtreffen in
originaliteit en verfijning. Vóór 1914 was het niet ongebruikelijk dat dames hun eigen
ondergoed en dat van hun kinderen vervaardigden; de eigen onderlijfjes en
zakdoekjes verfraaien met broderie was bijna een verplichting. Een feministische
schrijfster als Cécile Goekoop-de Jong van Beek en Donk stelde al in 1897 de
intense zinloosheid van dat werk aan de kaak, maar die gedachte was hoogst
uitzonderlijk. Als het geen ondergoed was, dan waren er hele reeksen voorwerpen
- tafelkleden, nachtzakken, onderzetters, dienhandschoenen - die erom smeekten
te worden opgesierd.
Ook mannen en jongens hadden hun liefhebberijen. J.A.P. Montijn in Gouda,
directeur van een brandverzekeringsmaatschappij, was rond 1920 een van de vele
heren die 's avonds aan houtsnijwerk deden. Dit was oorspronkelijk een Friese
volkskunst, maar het werd al tegen het eind van de vorige eeuw een ware rage in
kringen waar zojuist de ‘vrije tijd’ was uitgevonden. Er kwamen houtsnijwinkels,
waar onbesneden voorwerpen - doosjes, kleine meubels - te koop waren, met daarbij
gereedschap en voorbeelden. Anderen doodden de tijd met figuurzagen; ook het
zelf fotograferen, ontwikkelen en afdrukken was in opkomst.
Maar om half elf, uiterlijk om elf uur, sloeg ‘het klokje van
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gehoorzaamheid’: bedtijd. In deftige huizen zetten de dienstboden, alvorens zelf
naar boven te gaan, een kaars in de slaapkamers en legden een kruik in het bed
van mevrouw. Elders stak Mina alleen haar hoofd om de deur om zich af te melden.
Hoe het ritueel er ook uitzag, vóór middernacht was het huis in diepe rust gedompeld.
Alleen het getik van de grote klok op de overloop was nog te horen.
❖
De zwaarste taak die regelmatig terugkeerde in het huishouden was de was.
Elektrische wasmachines had niemand, lichte, synthetische stoffen bestonden niet,
moderne waspoeders evenmin; en het moet gezegd, ook de mensen zelf die de
hemden hadden gedragen, en tussen de lakens hadden geslapen, waren viezer
dan tegenwoordig. Want je hoorde wel eens dat het goed was om je dagelijks van
top tot teen te wassen, maar zonder douches en stromend water stuitte dat nu
eenmaal op bezwaren, en wekelijks baden was al heel mooi. Dus werd ook het
wasgoed vuiler.
Wie het kon betalen, deed zijn was de deur uit. Dit was vooral in de stad, waar
schoon water schaars was en ruimte voor de bleek ontbrak, de beste oplossing. In
de achttiende en negentiende eeuw stuurden welgestelde Hollandse stedelingen
ééns per half jaar hun vuile goed naar een wasserij, vaak vlak voor de grote
schoonmaak begon. Die wasserij bevond zich soms aan de andere kant van het
land; trouw aan een wasserij ging vaak over van moeder op dochter.
Op zolder stond een grote vuillinnenkist, onderverdeeld in vakken voor wit, bont
en fijn linnengoed en voorzien van ontluchtingsgaten. Zes maanden lang werd hier
het wasgoed opgespaard tot het naar de wasserij ging, ergens in een gebied waar
veel schone beken waren, zoals de omgeving van Haarlem, Arnhem of 's Graveland.
Dat je stapels en stapels linnengoed moest hebben om het zo lang ‘uit te houden’
tot de volgende was,
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hoorde erbij: een grote voorraad linnengoed was immers de trots van de huisvrouw.
Elisabeth M. Rogge, hoofdredactrice van De vrouw en haar huis, herinnerde zich
in 1917 de ‘ouderwetsche halfjaars-wasschen’ van haar eigen grootmoeder aan
een Amsterdamse gracht. Volgens haar kwam de was in de oude tijd nat terug van
de wasserij; maar aan het eind van de negentiende eeuw was ‘droog toegeslagen’
ook gangbaar. In grote vierkante ‘baliemanden’ werd het goed dan weer
omhooggetakeld naar de droogzolder, waar het - zo nodig - op stokken te drogen
werd gehangen.
Tussen het drogen en het opbergen moest nog veel gebeuren: het opmaken van
de was. Een van de weinige plaatsen waar het vandaag nog op de traditionele
manier gebeurt is in de wasserij naast het Textielmuseum in Tilburg. Om te beginnen
wordt het linnen opnieuw vochtig gemaakt, op de grote plaktafel ‘geplakt’ en in vorm
gerekt voor de mangel. Hierna volgt het mangelen, het vóórvouwen op de gewenste
maat voor de linnenkast, en het persen van de gevouwen stukken tussen planken
in de zware eiken linnenpers, een etmaal lang. Tot slot wordt het goed weer
opengelegd om helemaal droog te worden. Daarna kan het, met lichtblauwe lintjes
om de stapeltjes en in krakend blauw papier verpakt, terug naar de eigenaresse.
Geborduurde en geplooide stukken konden niet worden gemangeld en moesten
worden gestreken, waarbij stijfsel aan het laatste spoelwater was toegevoegd. Tot
in de jaren dertig waren elektrische strijkijzers zeldzaam, en gebruikte men ijzers in
verschillende maten, die op de kachel werden voorverwarmd; het soort ijzers dat
met kooltjes gevuld werd was al ouderwets. Voor mutsen en blouses met ruches
bestonden verschillende soorten knijpijzers - maar dit soort werk ging vaak naar
een wasvrouw die thuiswerk aannam. Aan het begin van de twintigste eeuw waren
er nog mutsenpijpsters voor de dienstbodemutsen, die bestonden uit geplooide
stroken tule.
Vroeger, aldus Elisabeth Rogge, had je nog de uitgestrekte
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blekerijen, waar de pas gewassen lakens op geschoren gras of op stokjes uitgespreid
lagen in de zon, en door werkmannen met helder slootwater werden bevochtigd.
Die behoorden in 1917 al grotendeels tot het verleden. Bleken kon nu ook met
chloor, al leek het wel alsof het linnen daaronder leed.
Ook de traditie van halfjaarwassen stierf geleidelijk uit. In kleinere huishoudens
deden de dienstboden, al dan niet met hulp van de huisvrouw, eens in de twee of
meer weken de was. Als maandag-wasdag eraan kwam, ging de vuile was op
zaterdag al in de week in twee teilen of tobben met lauw sodawater, een voor wit-,
een voor bont goed. Het maakte zeer veel verschil als je er een wasmachine,
eventueel met de hand bediend, bij had. Op het platteland werd de bleek (vóór het
spoelen, zodat de zeep het zonlicht hielp) nog in ere gehouden. Een zakje blauwsel
in het waswater maakte het wasgoed helderder. (Blauwsel herstelt de blauwe kleur,
die geleidelijk uit het kleurenspectrum wordt gewassen, waardoor de was er niet
meer helder wit uitziet).
In het burgemeestersgezin De Beaufort, in een groot huis buiten Amersfoort, werd
omstreeks 1920 een extra dienstbode voor de was aangenomen. Een linnenmeisje
was toch economischer dan het wasgoed steeds de deur uit te doen, zoals tot dan
toe was gebeurd. Het linnenmeisje zorgde niet alleen voor het wasen strijkwerk,
maar verstelde ook. Als er gemangeld moest worden kwam een knecht uit de tuin
helpen, zo zwaar was het bedienen van de grote mangel. Mevrouw Van den
Bosch-de Beaufort herinnerde zich de pret die zij als klein meisje had als zij boven
op het gevaarte mocht zitten.
Maar de ‘industriële’ wasserijen wonnen veld. De wasman kwam elke paar weken
aan de deur, bracht schoon goed terug en haalde vuil goed af, en mevrouw
controleerde nauwgezet of de inhoud van de waszak wel klopte met de waslijst. Het
Dames-Jaarboek van De Bijenkorf (1913) bevat voor elke twee weken een
voorgedrukte waslijst, in duplo, met vierendertig
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rubriekjes, van boorden via hemden, poetsdoeken en tafellakens tot zakdoeken toe.
Er is een afzonderlijke lijst voor de kinderwas, voor het geval die naar een ander
adres ging.
Wollen en zijden kledingstukken - en dat was honderd jaar geleden zo'n beetje
alle bovenkleding van volwassenen - werden zo min mogelijk gewassen. Kraagjes
en manchetten konden worden afgetornd om apart te worden gereinigd; tornen was
helemaal het devies als het kledingstuk in zijn geheel in de was moest. Dan gingen
knopen, galons en beleg eraf om later weer te worden aangenaaid. Maar meestal
werd volstaan met luchten; verder zorgde uitgebreide onderkleding ervoor dat de
naakte huid zo min mogelijk met de wollen of zijden stof in aanraking kwam.
De moeilijkheden van het wassen maken begrijpelijk wat in onze laat-twintigste
ogen een obsessie lijkt: middelen voor het verwijderen van vlekken. Huishoudelijke
adviezen bestonden, lijkt het, voor een groot deel uit vlekkentips. De vreemdste
middelen - glycerine, karnemelk, wijngeest, zuringzout - werden losgelaten op
vlekken van allerlei soort, alles in de hoop dat de ellende van het wassen nog even
kon worden uitgesteld.
❖
De wisseling der seizoenen had aan het begin van onze eeuw veel meer invloed
op het leven dan aan het eind. Verwarming en verlichting waren gebrekkiger, de
voedselvoorziening afhankelijker van het weer: hierdoor alleen al ademde het leven
in elk jaargetijde een andere sfeer.
En toch lijkt het vaak alsof het meer dan noodzaak was, waarom huisvrouwen
zich zo vol overgave in de voorjaarsschoonmaak stortten, en in het zomerse
jam-maken, en in de inmaak. Waarom men zich in juni zoveel ongemakken getroostte
voor een halve verhuizing naar een buitenhuis, en omstandig de zomer- en
wintergarderobe verwisselde, luchtte, en wollen goed in kranten verpakte met stukken
kamfer. Was het verveling?
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Gewichtigheid? Er zat ook iets ritueels, bijna iets godsdienstigs in die overgave aan
de regelmaat der jaargetijden. Het gaf veel werk, maar het was góed in een hogere
zin.
De grote schoonmaak, één of twee keer per jaar (na afloop van het stookseizoen
en voor het begin ervan) was het ingrijpendste van alle seizoensrituelen. Hij was
overigens niet voorbehouden aan de hogere standen, maar werd in alle lagen van
de bevolking in ere gehouden, en is op het platteland tot in onze tijd blijven bestaan.
Vaak werd extra hulp van een werkster of dagmeid ingeroepen of speciale
apparatuur gehuurd, zoals een stofzuiger, wat in 1922 vijftien à vijfentwintig cent
per uur of tien gulden per maand kostte. En dan ontsnapte van de hoogste
zolderbalken tot de keldervloer geen stuk van het huis aan de operatie. Kasten
werden leeggehaald, gordijnen en spreien gewassen, kleden opgenomen, plafonds
door stukadoors afgestoken en gewit, kleren uitgeklopt, boeken uitgeslagen, trappen
en luiken geverfd. Net als de schepping behoorde het werk in zes dagen te zijn
voltooid, maar het duurde ook wel eens langer.
‘O Tag voll Nacht und Graus,’ zong de vader van Annie Salomons bij de eerste
voortekenen. Die waren dat moeder Salomons met de ‘grote meid’ - de eerste van
de twee meiden - de vitragegordijnen begon af te nemen. Voorlopig zou er van
gezelligheid geen sprake zijn, wist het gezin. Nu heersten verf en kalk, water en
zeep. In de kamers kwamen reservegordijnen, en moeder liep rond met hoofdpijn
en een lijdend gezicht.
De kinderen genoten van de holle akoestiek in de leeggeruimde kamers; zij
jubelden ‘Der Frühling naht mit Brausen’ en waanden zich concertzangeressen.
Indrukwekkend vonden zij ook het schoonmaken van de grote zinken badkuip met
koperen rand, en de zinken waterkachel. Die werden geschuurd met vitriool tot zij
blonken als zilver, wat dan aan iedereen werd vertoond. Twee weken lang mochten
de kinderen niet in het bad.
De vader van Annie Schmidt in Zeeland trakteerde zijn kin-
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deren ten einde raad op een busreisje naar de stad, samen met de notaris wiens
kantoor ook ‘gedaan’ werd. Typerend voor de spot en ironie waarmee mannen de
schoonmaak bezagen, is het lied van de onuitputtelijk-melige Clinge Doorenbos:
‘Binnenshuische revolutie,/ Vaatdoekzwabberdweilsucces;/
Mattenkloppers provoceren/ Een stofwisselingsproces.(...) Elke vrouw
berijdt haar stokpaard,/ als een heks haar bezemsteel./ Nergens meer
een veilig plekje/ Wat niet weg raakt, raakt er zoek,/ Vader, die
noodzaak'lijk kwaad is,/ zit voor oud vuil in een hoek...’
Een paar generaties later schrijft H.J.A. Hofland een nostalgische column
‘Schoonmaak’, waarin hij de inspanningen van zijn moeder, destijds, in verband
brengt met Napoleon, Clausewitz en de strijd tegen het Kwaad. En hij peinst: ‘Het
was een wraakoefening (...) haar jaarlijks afscheid van het gekneuter om de
kerstboom en het geestelijk bederf van de oliebollen.’
Het is waar: er zit iets in de grote schoonmaak waar de meesten van ons, in matig
propere huizen aan het eind van de twintigste eeuw, niet bij kunnen. Het was een
beetje alsof er iets bewezen moest worden, alsof het zonder grote schoonmaak niet
helemaal zeker zou zijn dat je je welvaart verdiende.
Maar het was ook een poging om rook en kolenstof van de kachel die de hele
winter had gebrand, kwijt te raken. Alles werd viezer, vroeger. Niet alleen was er
meestal geen stofzuiger, maar in onverwarmde slaapkamers werd het ook erg
vochtig, zodat ongedierte daar meer kans maakte dan in moderne huizen. Dat alles
moet bedacht worden alvorens de grote schoonmaak af te doen als louter ritueel
of schoonmaakhysterie.
❖
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Huishouden was vooruitzien. De verstandige huisvrouw anticipeerde op de seizoenen
door haar brandstof in de zomer te bestellen, als de kolen goedkoop waren. Ook
liet zij vóór het herfst werd de kachel nakijken: ‘Het getuigt niet van een goed
doorzicht, indien de smid moet verschijnen in een pas schoongemaakte woning,’
aldus de schrijfster van Ik kan huishouden (1926). En zij maakte in wanneer de
groente en het fruit van het seizoen rijkelijk werden aangevoerd.
De huishoudelijke inmaak maakte na de vorige eeuwwisseling een belangrijke
revolutie mee door de verbreiding van het wecken, een vorm van steriliseren. Het
voordeel was dat de smaak van groente niet langer hoefde te worden gesmoord in
zout, en fruit niet meer in veel suiker of alcohol hoefde te worden bewaard. Wel
bleef men daarnaast jam maken, en kersen op brandewijn. Behalve groente en fruit
- in bussen, potten of flessen - werden tot in de jaren dertig nog eieren
geconserveerd, wanneer de prijs in de nazomer tot zijn laagste punt was gedaald.
De fijne boter van september kon men gezouten bewaren in schone Keulse potten.
Niet alleen wie producten van eigen hof had, maar ook stedelingen die ze kochten
in de winkel of van de straathandel deden deze dingen. Alleen het inmaken van
vlees liet men in de regel over aan de plattelandsbevolking, die eigen slacht had.
De welvoorziene voorraadkast of -kelder bevatte nog veel meer dan eigen inmaak:
voorraden van koloniale waren als koffie en thee, rijst, zout en suiker moesten
worden bijgehouden, om nog te zwijgen van de boter, het meel, de aardappels, de
havermout en de peulvruchten. Zeep, kaarsen, lucifers, ingeblikt vlees hoorden er
eveneens bij. De degelijke huisvrouw noteerde alles in een voorraadlijst, kende van
ieder product het beste seizoen om in te kopen en wist hoeveel ervan werd verbruikt
per week, per maand, per jaar. Om een kopje suiker naar de buurvrouw lopen was
ondenkbaar - en het was ook niet deftig, want het getuigde van krapte en slecht
beheer.
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Dat men in de zomer niet alleen anders leefde, maar zelfs anders woonde dan in
de winter, heeft een eeuwenlange voorgeschiedenis, in alle lagen van de bevolking.
Tot in de twintigste eeuw gingen in sommige streken boerenfamilies 's zomers, als
de koeien buiten stonden, in de schoongemaakte stal wonen. Maar ook in de hoogste
kringen deed men iets dergelijks. Slot Zuylen had al in 1580 een zomer- en een
wintervertrek. Kleine, goed verwarmbare winterkamers zijn in veel kastelen tot in
de twintigste eeuw blijven bestaan.
Belangrijker dan verschuivingen binnenshuis was de traditie van de zomer op het
land, die in de Nederlandse bovenlaag wijd verbreid was. Al eeuwenlang waren er
stedelingen geweest die een buitenhuis bezaten (vroeger steevast aan een vaarwater
gelegen) waarheen zij 's zomers met een trekschuit vol bezittingen en personeel
verhuisden. De verbeterde wegen, en later de spoorwegen, schiepen in de
negentiende eeuw meer mogelijkheden. In veel families was ergens buiten een
‘familiehuis’ waar grootouders of andere verwanten nog woonden, en waar het gezin
- of moeder met de kinderen, of alleen de kinderen - in de zomermaanden vertoefde.
Zo holde menig strikt opgevoed jongedametje en -heertje uit de grote stad 's
zomers op blote voeten door de weilanden, of hielp bij de bessenpluk, buiten bij
grootmoeder. De familie Van den Brandeler reisde 's zomers vanuit de
Surinamestraat in Den Haag naar het grootouderlijke Rossum bij Zaltbommel, het
huis van de Van Randwijcken. De kleine Agnes bracht er naar eigen zeggen de
paradijselijkste maanden van haar jeugd door. Mijn oudoom Theo Hoek kon tot op
hoge leeftijd plat-Vriezenveens spreken omdat hij in zijn jeugd alle zomers bij de
zuster en broers van zijn moeder daar had doorgebracht.
Amsterdamse patriciërs verhuisden aan het begin van de zomer per trekschuit
van hun grachtenpaleis naar een buiten aan de Amstel. De vader van Ina van der
Beugel kocht rond 1920 een huis op Zandvoort, de villa Georgina, waar het gezin
aan
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het begin van de zomer met een verhuiswagen naartoe trok om er drie maanden
te blijven. Mevrouw Van den Bosch-de Beaufort herinnert zich een huis op Katwijk,
rond 1920. Een zuster van haar moeder bezorgde daar aan minstens een dozijn
neefjes en nichtjes vele heerlijke, vrije zomers. Er was weinig personeel, zodat de
kinderen zelf moesten helpen. Zij moesten ‘krummeltjes schuiven’ of schoenen
poetsen, in ruil waarvoor zij een paar cent in de week zakgeld kregen.
De ouders van al die kleine aristocraatjes reisden onderwijl in het buitenland. Dat
was de meest exclusieve manier om de zomer elders door te brengen, en zelfs
bevoorrechte kinderen werden daarbij zelden meegenomen.
Zomerhuisjes in de duinen of de bossen raakten na de Eerste Wereldoorlog in
de mode, en in de jaren twintig ontstond het verschijnsel ‘forensenkamperen’,
bijvoorbeeld op de Fransche Kamp bij Bussum. Vaders reisden op en neer naar de
stad, terwijl hun gezinnen op de kampeerterreinen van het Goois Natuurreservaat
vertoefden.
Het ongezellige bestaan van de kostwinners die 's zomers maar zo'n beetje
moesten bivakkeren in de stad terwijl hun huishouden was verdwenen, wordt
beschreven in een satirisch geschrift van een oudere generatie, uit 1860:
Modelmenschen.
[De model-echtgenoot] ‘vindt het goed dat zijn vrouw en het overige gezin
iederen zomer naar buiten gaan, terwijl hij te huis blijft met één mes en
één vork en één lepel, op een matten stoel zit, in een bed zonder gordijnen
slaapt, en het voor de bediening met een huisbewaarster en de
schoonmaakster moet doen.’
Hier wordt gezinspeeld op het feit dat grote huizen waarvan de bewoners elders
waren, bijna of helemaal werden ‘gesloten’. Het ging daarbij niet om het omdraaien
van de sleu-
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tel, maar om het al dan niet achterblijven van personeel. Als er nog een dienstbode
of huishoudster was, kon er tussendoor altijd nog iemand terecht om iets te bezorgen,
of een lid van de familie kon er een nachtje slapen. Als het huis echt gesloten was,
was dat niet mogelijk.
Zo vertrekt de oude mijnheer Terlaet in Ina Boudier-Bakkers roman Armoede
(1909) elk jaar eind mei, begin juni naar zijn buitenhuis Hogher-Heyden, aan de
weg tussen Bussum en Laren. Hier vertoeft dan het grootste deel van de familie.
Huishoudster Dien en de tweede meid gaan mee, maar er komen huisbewaarders
in Terlaets huis aan de Keizersgracht, omdat het kantoor openblijft en zijn zoon Paul
dikwijls een nacht in de stad verblijft.
Terlaets dochter, Ammy de Brière, komt ook naar Hogher-Heyden en neemt haar
dochtertje mee; haar man, die nog moet werken in de stad, blijft achter maar gaat
wonen in een pension. Hun huis aan het Vondelpark wordt dus wél gesloten. Alleen
maakt de mondaine De Brière stiekem afspraakjes met een meisje in het gesloten
huis, wat redelijk veilig kan, omdat bijna alle huizen in de straat gesloten zijn. Na
een dramatische scène, als Ammy onverwacht thuiskomt en het paar betrapt, belt
pijnlijk genoeg nog een agent van politie aan om te zien of er onraad is; hij zag licht
branden en meende dat het huis gesloten was.
Het afsluiten van een huis was een hele procedure. Kasten en kamers moesten
tevoren een beurt krijgen, kelder en provisiekast moesten worden nagelopen, wollen
kleding en bontjassen verzorgd. Er gingen hoezen over de gestoffeerde meubels,
kleden werden opgerold met kamfer ertussen, kussens en kleine kleedjes in
krantenpapier verpakt (opnieuw met kamfer erbij), kostbaarheden opgeborgen. De
talloze leveranciers moesten worden gewaarschuwd, de politie, en als men
aangesloten was, ook de telefoondienst. Het wekt weinig verbazing dat iemand,
liefst een personeelslid, vóór thuiskomst van de familie alvast kwartier ging maken.
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Die terugkomst na de zomer moest dan uiterlijk begin september plaatsvinden: op
de eerste dinsdag van september begonnen de scholen weer en nam het leven zijn
vertrouwde loop. Net zoals de werkdag van de bovenlaag aan het begin van deze
eeuw korter was, was haar zomer ook langer, tot ruim drie maanden toe.
Zo verliep het jaar in zijn bezadigde ritme, alles gebeurde op zijn tijd en haast
was uit den boze. Wie holde, had iets verkeerd gedaan of was iemands mindere.
In een onderhoudend stukje over Louis Couperus schrijft Annie Salomons, die hem
als jong meisje eens heeft opgezocht, dat de schrijver altijd slenterde door de straten
van Den Haag, alsof hij met zijn tijd geen raad wist. Een beetje plagerig voegt zij
daaraan toe: ‘Ik denk dat hij het burgerlijk vond, gejacht te doen.’
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5 Omgang
Onder 't net en vlot gesprek,
dat mijn hoofd, met bruine hoed
met de gastheer voeren moet,
denkt mijn hele ziel: verrek!
M. Vasalis
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Niemand kiest zijn familie uit, maar je weet wel wat je aan ze hebt. Dat gevoel was
vroeger voor de meeste mensen belangrijker dan tegenwoordig. De ‘banden van
het bloed’ legden enerzijds verplichtingen op; anderzijds boden zij geborgenheid.
‘Eigen is toch anders,’ zo verzuchtte mevrouw Hoek-Harmsen menigmaal in de
brieven naar haar familie in Nederland, vóór de Eerste Wereldoorlog. Zij vond het
iedere keer een verademing als zij familie te logeren had in haar Brusselse
domineeshuis. Ook al had zij een man en vier kinderen, een meid (soms twee) en
genoeg sociale contacten, vooral met Nederlanders die eveneens in Brussel
woonden, haar familie miste zij.
Juist in de kringen waar iets te verdelen viel - macht of bezit - was ook de betekenis
van familiebanden groot. Minder misschien dan in de Middeleeuwen, maar zeker
meer dan in de naoorlogse welvaartsstaat. ‘Wie patriciaat zegt, denkt hierbij
onmiddellijk aan families,’ aldus Joop de Jong in een boek over het deftige bestaan
van de regenten in de zeventiende en achttiende eeuw. De familie fungeerde ‘als
reservoir van macht, rijkdom en prestige. Elk der leden kreeg hieruit zijn of haar
deel. Niet zomaar en zonder enige consequentie - veeleer als bruikleen en onder
bepaalde condities’.
Rond 1900 was er nog steeds niets vreemds aan dat iemand die zelf een
invloedrijke positie had bereikt, bijvoorbeeld in de ambtenarij, een jonger familielid
aan een baantje hielp - integendeel, het werd verwacht. Vaders die de speelschulden
van hun zonen betaalden of familieleden die het gezin ondersteunden van een
zuster die met een dominee was getrouwd van wiens traktement niet was te leven,
vervulden slechts de plicht die de familiebanden ze oplegden. Was het niet uit
genegenheid, dan was het omdat de eer van de clan gemoeid was met het op
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peil houden van de levensstandaard van de leden. Familiebelang en eigenbelang
waren nauw verweven.
Na de Tweede Wereldoorlog groeide voor de meeste Nederlanders de betekenis
van het gezin (iets waarvoor in veel andere talen geen apart woord bestaat) ten
koste van die van de uitgebreidere verwantschap. Dat is logisch in een samenleving
die beweeglijker wordt, en waarin steeds meer mensen zich willen ontworstelen
aan het milieu waarin zij zijn geboren. Maar het is ook logisch dat dat ontworstelen
zich vooral in de maatschappelijke tussenlagen afspeelde, en dat de machtigen én
de armsten langer vasthielden aan hun familienetwerken. De machtigen om machtig
te blijven, de armsten voor de veiligheid van hun bestaan.
❖
Jeugdherinneringen uit het begin van de twintigste eeuw zijn doorspekt met
familiebezoeken. Het wekelijkse bezoek aan de ouders van mijnheer en/of die van
mevrouw was meer regel dan uitzondering in het leven op stand - en je zou er, aldus
een zegsvrouw, niet over gepiekerd hebben zo'n bezoek af te zeggen.
Top Naeff ging als klein meisje in Dordrecht zelfs twee keer per week met haar
ouders naar het huis van haar grootouders Vriesendorp aan de Wolwevershaven het huis waar zij later De dochter zou situeren. ‘Daarop was geen inbreuk mogelijk,
het prettigste kinderpartijtje kantelde als het noodlottig op een Zondag of een Dinsdag
trof. In deze twee “familiedagen” met alle kinderen en kleinkinderen om een grote
ovale tafel, lagen mijn grootmoeders gedachten de ganse week verankerd, want zij
stelde er prijs op ons de beste en jongste gewassen van het seizoen voor te zetten.’
De omgang met familieleden was iets wezenlijk anders dan die met andere
mensen. In de familiekring was een mate van ontspanning mogelijk die veel mensen
nimmer bereikten met
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‘vreemden’. Althans, zo lijkt het achteraf. Tegenover de rest van de wereld bleef
altijd de noodzaak van het ophouden van stand of eer bestaan, het idee van
‘representatie’.
Sociale contacten buiten de familiekring waren daarom ook iets dat je je moest
kunnen veroorloven - een vreemde gedachte voor mensen van nu, gewend om hun
sociale leven te zien in termen van vriendschap en sympathie. Maar hoe sterk de
gedachte was dat het hier om luxe ging, blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat
arbeidersgezinnen die rond 1900 een beroep op de bedeling deden, de dringende
raad kregen alléén omgang met familie en buren te onderhouden.
Truus en Hein Smeder in Hollandsch binnenhuisje, die in hun eerste huwelijksjaar
zo gelukkig zijn met elkaar, hun huisje en hun vrienden, doen met dat laatste eigenlijk
roekeloos: ‘...Maar dikwijls, o zoo dikwijls, dacht ik dat het voor jongelui als wij toch
wèl zoo gewenscht zou zijn wat minder kennissen te hebben. “Goede vrienden”
noemden zij zich allen; maar 't is voor die goede vrienden dat ge een rekening bij
den wijnkooper hebt; dat ge een nieuwen hoed koopt, schoon de oude nog best
dienst kon doen; dat ge, in één woord, altijd hooger wilt dan uwe vleugels u dragen
kunnen!’
Legio zijn de vermaningen in etiquetteboeken om toch voorzichtig te zijn in het
aanknopen van sociale contacten. Mik niet te hoog, maar vooral ook niet te laag,
luidt het advies. Een voorbeeld is Louise Stratenus, die in haar Vormen de omgang
met medemensen beschrijft als één groot probleem, dat welhaast bovenmenselijke
delicatesse eist. Het is het beste als men zijn vrienden zoekt onder stand- en
fortuingenoten, aldus de schrijfster in een hoofdstukje over ‘Arme vrienden’; maar
iemand kan zijn fortuin verliezen en dan zou het wel heel naar zijn als hij ook nog
zijn vrienden moest missen. Als er echter ook maar een zweem van bitterheid of
wangunst in het spel is, is het beter om te breken.
Later in haar boek wijdt Stratenus nog een hoofdstukje aan
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het thema ‘Coterieën’, waarin zij opnieuw uitlegt hoeveel beter het is om ons bij
onze eigen stand te houden. Zij waarschuwt ertegen om de sociale teugels te laten
vieren: ‘...onder burgerlieden gaat alles zeer gemoedelijk toe, (...) men behoeft zich
daar niet zozeer te kleeden, minder op zijne woorden en grapjes te passen, kortom
men is er ongedwongener. Waarom al deze voorrechten niet verkozen boven de
kwellende stijfheid onzer eigene kringen?’ Het antwoord is simpel: vanwege de
kinderen. Die zijn waarschijnlijk niet gediend van de neerwaartse sociale mobiliteit
van hun ouders, maar de weg terug naar de top is lastig. ‘Men kan toch niet op
eenmaal weer gaan aankloppen aan deuren, welke die ouders vrijwillig achter zich
dicht trokken.’
Aan de andere kant was voorzichtigheid ook geboden bij het leggen van contacten
met hogergeplaatsten. Stratenus schetst het schrikbeeld van een patricisch of adellijk
gezelschap, waar een lezeres zou verkeren die zelf slechts uit een ‘hoogst
fatsoenlijke’ familie komt, maar van minder doorluchtige afkomst. Zij zou dan moeten
aanhoren hoe men met geringschatting van eenvoudiger standen spreekt - of hoe
zij zelf, als enige in het hele gezelschap, steeds als ‘juffrouw’ wordt aangesproken.
Johanna van Woude meent: ‘Bezoekt gij (...) diners bij zeer gefortuneerde vrienden,
dan komt ge daardoor in de treurige noodzakelijkheid òf de rol van parasiet te spelen
òf, om de beleefdheid terug te kunnen doen, meer uit te geven dan ge moogt. En
dan nog...zijt ge er wel voor ingericht? Men moet altijd eens even nadenken, eer
men zijn voeten steekt onder een andermans tafel.’
De strenge mevrouw Van Zutphen-van Dedem wijdt een apart hoofdstukje aan
het vermijden van ongewenste omgang. Het heet: ‘De kunst van het vermijden en
buitensluiten’. De kennis van afweer- en uitsluitingsvormen is van het grootste
belang, verklaart de schrijfster. ‘Onze afweervormen moeten zijn als een omhullende
sfeer, die wij dichter en harder kunnen maken, zelfs tot een harde ijskorst en weer
onmiddellijk kunnen
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ontdooien, daar, waar wij in zuiverder, zachtere omgeving van betere menschen
zijn, of als ons medegevoel dat eischt.’
Dat doet denken aan de cut, die als een onmisbaar instrument wordt beschreven
in Engelse etiquetteboeken: de kunst om iemand te verstaan te geven dat men hem
niet kent noch wil kennen. Het was zaak, zo schrijven de historici Wildeblood en
Brinson, de cut afdoende, maar met zo min mogelijk misbaar toe te passen. Even
laten merken dat men iemand gezien heeft - en daarna het hoofd afwenden, dat
was alles. Overigens mocht niet iedereen iedereen ‘cutten’: ongetrouwde dames
mochten het getrouwde dames niet aandoen; mannen vrouwen niet; ondergeschikten
nooit hun werkgever. Geestelijken mochten helemaal niemand cutten, omdat het
toch een onchristelijke handelwijze bleef, en artsen konden het beter niet over het
ziekbed heen doen.
Zo gedetailleerd gaat zelfs Van Zutphen-van Dedem niet op haar ‘afweervormen’
in. Haar probleem zijn trouwens meer ongewenste ontmoetingen in het openbaar,
in de trein of op straat, met het lagere volk. ‘Er zijn lokaaltreinen en trams, die men
moet vermijden op bepaalde tijden, wil men niet al de onaangenaamheden
meemaken van den hinder en de soms meer dan erge toneelen van sommige van
het werk komende groepen “fabrieksarbeiders en arbeidsters”. Het is in bepaalde
gevallen onmogelijk om derde klas te reizen, een derde klas café binnen te gaan,
een goedkoope plaats in een bioscooptheater te nemen, 's Zondags uit te gaan,
volksfeesten bij te wonen.’
De waarschuwing dat men beter niet op zondag uit wandelen kan gaan, omdat
dan het gewone volk massaal aan het kuieren is, is heel oud, en ook in andere
etiquetteboeken tot in de twintigste eeuw terug te vinden. Om ongewenste
ontmoetingen met de andere sekse te voorkomen, hadden treinen damescoupés
(waarin ook kinderen die alleen reisden werden gezet). Die maakten het dan ook,
zoals Jeanne Kloos in 1927 met stelligheid verklaart, mogelijk dat een dame overal
en altijd alleen kon rei-
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zen. Natuurlijk bleef zij voorzichtig, en zou zij er bijvoorbeeld op een bootreis goed
aan doen niet later dan tot elf uur aan dek te blijven. Mevrouw Van der Mandele is
nog driester en laat in haar etiquetteboek een dame zeggen: ‘Overal, waar ik kom,
IS het fatsoenlijk.’
❖
Sociaal verkeer was wenselijk, zelfs vereist voor het leven op stand. Iemand die
ergens kwam wonen, behoorde contact te zoeken met de plaatselijke standsgenoten.
Bij dit ‘kennismaken’ werd weinig aan toeval of spontaniteit overgelaten; strikte
regels onderstreepten het gewicht dat eraan werd gehecht.
Om te beginnen was er al de vraag wie de eerste stap zou zetten. In Nederland
gold in het algemeen de Franse traditie, die voorschreef dat het de nieuwkomer was
die op de ingezetenen af moest gaan. Slechts hier en daar, in de provincie, was het
regel dat de bewoners van een dorp een kijkje kwamen nemen bij de nieuwelingen.
Dit was in Engeland de gebruikelijke procedure. Maar de eerste stap was in het
visitekaartjes-tijdperk niet heel groot. Hij bestond uit het sturen van een kaartje aan
de buren en mensen die men, desnoods vaag of via-via, kende. Zij moesten op hun
beurt besluiten of zij dat gebaar zouden beantwoorden met een welkomstvisite. Die
was mogelijk vanaf het moment dat de nieuwkomers de gordijnen hadden
opgehangen, als teken dat er werd ‘afgewacht’. De ontvangers konden ook volstaan
met een kaartje terug. Dat betekende dan dat zij geen nadere kennismaking wensten.
Het kaartje speelde ook in het verdere sociale leven een sleutelrol. Men had er
een als echtpaar, en verder hadden de echtelieden en (bijna) volwassen kinderen
afzonderlijke kaartjes. Op het kaartje van mevrouw stond haar ontvangdag of jour
vermeld: ‘eerste en derde vrijdag’ bijvoorbeeld. Bij een verloving was het gebruikelijk
gelijkvormige kaartjes van het gelukkige

Ileen Montijn, Leven op stand 1890-1940

130
paar in één envelopje te versturen, waarbij op het hare de ontvangdag werd vermeld
- niet ‘receptie’, want dat woord was een beetje ‘buh’.
Behalve het kaartje was nog iets anders onmisbaar voor het goede verloop van
het sociale verkeer: de dienstbode die de deur opendeed. Daardoor kon men, zonder
zelf naar de deur te gaan, vernemen wie er op de stoep stond, en dan pas beslissen
of men ‘belet’ zou geven, of de bezoeker binnen zou laten. Belet geven terwijl men
gewoon thuis was, was in noodgevallen toegestaan, maar op het normale visite-uur,
's middags tussen half drie en vijf, toch niet helemaal netjes. Intimi konden het belet
ook nog ‘doorbreken’, wat bijvoorbeeld door Couperus wordt beschreven: ‘Dien gaf
haar niet-thuis, maar Eline verbrak het consigne en drong door in de grote suite,
waar zij mevrouw aantrof, die zich verontschuldigde over haar peignoir.’ Wie echt
niet wilde ontvangen moest het personeel leren glashard te liegen, zoals Natalie
Bruck-Auffenberg schrijft; nieuwe bedienden kon men volgens haar het beste eens
door vertrouwde vrienden op de proef laten stellen.
Het visite-systeem was de achtergrond waartegen de rest van het sociale verkeer
zich afspeelde. ‘Aan het begin van het winterseizoen gingen alle echtparen op
zondagmiddag bij elkaar kaartjes afgeven, als bewijs dat men die winter mee zou
doen in het “uitgaande leven”,’ vertelt iemand over het leven van een jong
officiersgezin aan het begin van de twintigste eeuw in Middelburg. ‘Op deze
zondagmiddagen werd dan officieel “niet thuis” gegeven door de meid in vol ornaat,
zwarte japon, witte schort, tulen muts met strikken.’
Iemand een visite brengen was een bewijs van respect, een gebaar van ‘laag’
naar ‘hoog’. Daarom kwamen de ouders van een jongeman een visite brengen aan
die van zijn meisje (‘verloofde’ was net zo ‘buh’ als ‘receptie’) en moest een officier
of ambtenaar één of twee keer per jaar een beleefdheidsbezoek brengen aan zijn
chef. Een jong meisje dat een vriendin op-
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zocht, was verplicht, al had de vriendin een eigen zitkamer in haar ouderlijk huis,
eerst te komen kennismaken in de salon van haar moeder.
De traditie gebood om visites af te leggen bij buren en belangrijke vrienden voordat
men de zomer op het land ging doorbrengen, en nadat men was teruggekomen.
Digestie-visites waren vereist na een diner of bal, zelfs als men wel was uitgenodigd,
maar verhinderd was geweest. Bij dit soort visites was het geaccepteerd belet te
geven, waarna de bezoeker zijn kaartje afgaf, met (als teken dat zij zelf aan de deur
was geweest) een omgevouwen hoekje. Hij (of zij) kon ook een paar letters of
woorden op het kaartje schrijven, zoals P.P.C., pour prendre congé, als het een
afscheidsvisite was, of P.R., pour remercier, als het om een bedankbezoekje ging.
Daarmee was aan de sociale plicht voldaan.
Voor beide partijen was dat een gemak, en er waren zelfs kringen waar het
beleefder werd gevonden als mensen belet gaven wanneer iemand zo'n formele
visite kwam afleggen. Immers, dat ontsloeg iedereen van de plicht om een kwartier
of twintig minuten (langer duurde een visite niet) obligate conversatie in stand te
houden, alleen maar omdat de vormen dat eisten.
Een van de belangrijkste verplichte visites was de nieuw-jaarsvisite. Mevrouw
Jolles vertelt hoe haar vader met de kinderen - netjes met lakschoentjes aan en
strikken in het haar - te voet de vier families Bonebakker op de Amsterdamse
grachten langsging. De ‘koekjesjacht’, noemden de kinderen die tocht. De moeders
bleven thuis om het bezoek te ontvangen, en de familieleden die elkaar op de
grachten tegenkwamen informeerden vrolijk: zijn jullie al bij tante N. geweest?
Mevrouw Heijermans, opgegroeid in een groot gezin in Amsterdam-Zuid, vertelde
in 1972 aan Wim Hora Adema over het ritueel van de nieuwjaarsvisites, waarvoor
haar ouders bij hoge uitzondering een rijtuig huurden. Daarmee reed het gezin dan
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langs alle kennissen, en ‘...met enige opluchting (“tenminste één minder!”) kon je
je kaartje omgekruld afgeven als men op 't bezochte adres zelf aan 't rijden was...’
❖
De jour of ontvangdag die tegen 1900 in gebruik raakte, was een poging om het
visiteverkeer te stroomlijnen. Wie een jour had, hoefde nog maar op één middag
per week of per twee weken netjes klaar te zitten om visite te ontvangen, in plaats
van elke middag. Zelfs kennismakings- en digestievisites konden op de ontvangdag
worden afgelegd.
De jour is geen Nederlandse uitvinding. Natalie Bruck-Auffenberg ziet er een
combinatie in van de Franse jour de réception en de Engelse five-o'clock tea, en
noemt hem (in 1897) een schepping van de laatste vijftien of twintig jaar. ‘Gezegend
zij de jour, die ons zes dagen van de week het recht geeft niet thuis te zijn,’ verzucht
Johanna van Woude in 1898. Jeanne Kloos prijst de jour om dezelfde reden, en
Egbertina van der Mandele meent dat het bijna onbehoorlijk is om géén jour te
hebben ‘indien men tenminste wil doorgaan voor een mondaine vrouw’.
Net als bij een gewone visite trok de bezoekster van een jour in principe haar jas
niet uit, tenzij die nat of erg encombrant was: een elegant costume-tailleur of
mantelpak was wel het beste visite-tenue. De gastvrouw kleedde zich iets
weelderiger. Maar, zoals mevrouw Van der Mandele verzucht: ‘De Engelsche
“tea-gowns” willen er hier in Holland niet in.’ Als zij maar geen blouse en rok droeg,
want dat was te eenvoudig, al waren het nog zulke kostbare exemplaren.
Anders dan bij een gewone visite kreeg het bezoek op een jour altijd iets te drinken
en te eten.
‘...als het eenigszins kan, zorge men voor een gezellige theetafel, het
draagt nu eenmaal zooveel tot de gezelligheid bij, evenals het feit dat de
gast-
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vrouw daarvan zelve de honneurs waarneemt, bijgestaan door een paar
jonge meisjes: zusjes, vriendinnetjes, nichtjes, misschien groote dochters,
bij wie zich soms ook nog eenige jongelui voegen. In sommige families
laat men de bezoekers door een kamermeisje of den huisknecht bedienen.
Het maakt misschien een indruk van meerdere deftigheid, doch het is
lang niet zoo genoeglijk.’ (Plichten en vormen, 1923)
Misschien juist omdat de jour een recente uitvinding was, behandelen
etiquetteboeken tussen 1890 en 1925 het verschijnsel tot in de kleinste details. Zij
decreteren dat een jour ook door een ongetrouwde dame kan worden gegeven,
mits zij flink op leeftijd is; dat handwerkjes verboden zijn op een jour; dat de
gastvrouw aanzienlijke gasten een paar stappen tegemoet loopt; dat jonge meisjes
liefst op een poef moeten gaan zitten en niet in een fauteuil. De gastvrouw is verplicht
het discours gaande te houden en te waken over het welzijn van haar gasten. De
gasten op hun beurt blijven niet langer dan een kwartiertje tot twintig minuten.
Anderen houden zich aan de regel niet te vertrekken voordat de eerder aangekomen
gasten weg zijn.
Een ‘zeer moeilijk punt’ noemt Johanna van Woude het vertrek van de gasten;
ze afzonderlijk uitgeleide doen was immers onmogelijk vanwege de kamer vol gasten
die dan achterbleef. Het was handig om voor zulke gevallen een echtgenoot, zoon
of dochter te hebben die de deuren voor een vertrekkende dame opendeed. Een
gast kon ook ongemerkt vertrekken en een der aanwezigen (geen dienstbode!)
opdragen de gastvrouw voor haar te groeten. ‘En ziet gij iemand gaan en is uw
salon zóó gevuld dat gij geheel omringd zijt, dan is het ook voor u voldoende van
uw stoel te rijzen, met een lief groetje van verstandhouding uit de verte afscheid te
nemen, en staande te blijven tot de deur zich weer heeft gesloten.’
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Als dat allemaal een beetje artificieel klinkt, dan heeft dezelfde schrijfster twee
pagina's verder nog onthullender commentaar. ‘Al wat waarheid, al wat hartegoed,
al wat oprechtheid in u is, bindt ge op jours en afternoontea's maar wat onder den
kouseband. Die te tonen zou zeer vulgair zijn in de oogen van de personen rondom
u. Met een zekere kwijnende belangstelling luistert ge naar de onbeduidende
mededeelingen, die u met geaffecteerde uitspraak worden gedaan en geeft zelf
even onbeduidende antwoorden terug met zachte stem en kalme
gelegenheidsglimlach.’
Het feit dat de schrijfster van een etiquetteboek zelf al zó ironisch doet over de
verplichtingen van de jour geeft aan dat deze instelling ondanks haar erkende nut
altijd een beetje onwennig is gebleven. Een schrijfster in De vrouw en haar huis
meent in 1906 dat jours dodelijk zijn voor de intimiteit, en vindt het veel gezelliger
om vier dagen in de week thuis te zijn voor vrienden die in een informele sfeer een
kopje thee willen komen drinken. ‘Mevrouw Etiquette’ noemt de jour een ‘noodzakelijk
kwaad’, en beschrijft laatdunkend hoe sommige dames elkaar proberen te
overtroeven in de drukte van hun jours. Die drukte bereiken zij door niet wekelijks,
maar één of twee keer per maand te ontvangen; dan wordt het vanzelf voller.
In de Eerste Wereldoorlog werd de thee schaars, wat in de herinnering van een
mevrouw problemen gaf bij de jour. Dames deden hun theekistjes op slot, droegen
het sleuteltje dag en nacht bij zich, en beperkten hun ontvangdagen drastisch. Maar
dat de jour al een generatie nadat hij was ingevoerd weer begon uit te sterven, had
waarschijnlijk andere, zwaarder wegende redenen.
Eigenlijk vond niemand jours leuk. Mevrouw Jolles herinnert zich dat haar moeder
in de jaren twintig wel een jour had, omdat het er nu eenmaal bij hoorde, maar het
als een vervelende verplichting ervoer. En Agnes van den Brandeler vertelt dat haar
moeder in Den Haag alleen een vaste jour hield in de tijd
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dat haar dochter moest ‘uitgaan’: dat wil zeggen, na haar eindexamen haar entree
in de wereld maakte. Dat was eind jaren dertig. Dan werden jours bezocht - zoals
aan Freule van Asbeck die, als hofdame, ontving op de zolderverdieping van Paleis
Noordeinde - die automatisch tegenbezoeken meebrachten. Maar haar prettigste
herinnering aan die middagen in de aristocratische salons van Den Haag zijn de
bonbons en taartjes van Maison Streng uit de Javastraat, vlak om de hoek bij hun
huis.
❖
Een mannelijke tegenhanger voor het vrouwelijke thee-uur zou men kunnen zien
in de herensociëteit. Wie mee wilde tellen, was welhaast verplicht om lid te zijn.
Omdat het sociëteitsleven zich niet in de huiselijke omgeving afspeelt, valt het
eigenlijk buiten het kader van dit boek, net als de ‘komedie’ (schouwburg) en andere
bestanddelen van het sociale leven op stand.
Maar de sociëteit was voor Nederlandse heren een thuis buitenshuis. Menigeen
ging meermalen per week. Men speelde er domino of biljart, nam intussen het nieuws
van de dag door, rookte sigaren en dronk een glas port. Vast bestanddeel van de
sociëteit was ook de leestafel met binnen- en buitenlandse tijdschriften.
In kleinere steden was de herensociëteit - vaak al gesticht in de achttiende eeuw
- gevestigd in een imposant gebouw aan het belangrijkste plein of de hoofdstraat.
In grotere plaatsen bestonden verschillende sociëteiten, en in een stad als Den
Haag, waar veel ambtenaren (al dan niet in ruste) woonden, waren het er tientallen.
Beroemd waren Sociëteit Place Royale, oorspronkelijk in een rond gebouw naast
de Gevangenpoort gevestigd, en de Haagsche Club. Een hoofdambtenaar van
belastingen, zoals mijn overgrootvader De Fouw, was lid van de - ook heel deftige
- sociëteit de Witte (die eigenlijk de Nieuwe of Littéraire Sociëteit heette). Dit was
waarschijnlijk de grootste Haagse socië-
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teit, gevestigd in een statig gebouw van C. Outshoorn aan het Plein.
In dorpen speelde het sociëteitsleven zich af in een zaaltje van een plaatselijk
hotel of café. Dit was bijvoorbeeld zo in Hummelo (Gelderland), waar huisarts
Westerbeek van Eerten rond 1930 samen met de burgemeester, een fabrikant en
enkele adellijke heren een sociëteit oprichtte in hotel De Gouden Karper (dat in de
wandeling ‘de Krent’ heette).
Het sociëteitsbezoek vond vooral plaats tussen vier en zes uur 's middags. Op
de sociëteit kon ook worden gegeten, wat vooral voor ongetrouwde heren handig
was. Op de Witte was er de keus tussen de table d'hôte en het restaurant; een
uitgebreide maaltijd met een halve fles oude wijn kostte daar in 1902 respectievelijk
f 2, - en f 2,25. Maar op de Witte, met zijn ruim 2500 leden, was alles groot: zo telde
de leeszaal er 29 Franse tijdschriften, 31 Engelse en Amerikaanse, 78 Hollandse,
25 Duitse en één Italiaans blad.
De mannen-onder-elkaar-sfeer gaf een intimiteit die deed denken aan de
studentensociëteiten die veel leden zich uit hun jeugd herinnerden. Johan de Meester
beschrijft de omgang op de sociëteit in het ‘deftige dorp’: hier, rond de open haard
in het achterzaaltje van het café, was het gebruikelijk dat de jongere heren elkaar
tutoyeerden. Maar des te zorgvuldiger werd gewaakt over wie werd toegelaten, en
een wat excentrieke logé van de hoofdfiguur, dokter Stork, veroorzaakt dan ook
enige consternatie door zomaar binnen te wandelen.
Thuis werd met het eten gewacht tot de heer des huizes terugkwam van zijn
sociëteitsbezoek. De heer Aeijelts herinnert zich hoe zijn grootvader De Fouw in
Den Haag tot op hoge leeftijd de tram nam naar de Witte. Hij had in het
sociëteitsleven een belangrijke rol gespeeld - een rol die volgens zijn schoonzoon
Richard ietwat prominenter was dan zijn maatschappelijke positie rechtvaardigde.
Tegen etenstijd stond zijn dochter, Tante Mien, in de erker de Stadhouderslaan op
te kijken of vader er al
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aan kwam; als hij om de hoek verscheen, waarschuwde zij snel de dienstbode dat
het zover was en het eten kon worden opgedaan.
Heel soms was de sociëteit ‘geëmancipeerd’ en mochten dames er een kijkje
komen nemen. Een bijzonderheid van de Witte was dat de club beschikte over twee
buitenpaviljoens, waar dames altijd welkom waren. De oudste was de ‘tent in 't
Bosch’. Hier speelde, onder de hoge koepel, op zomerse zondagen de Marinierskapel
onder leiding van Walther Boer. De bedienden (die ‘groene kikkers’ werden genoemd
vanwege de kleur van hun livreien) liepen met glazen kwast af en aan over het
knerpende grind. Buiten het hoge hek kon het gewone volk meegenieten van de
muziek want, aldus de heer Aeijelts, ‘de muziek stopte natuurlijk niet bij de
omheining’. Het tweede was het paviljoen Von Wied (bouwjaar 1827) op een duin
te Scheveningen, dat in 1918 in het bezit van de Witte kwam.
❖
In de grote huizen van de bovenlaag waren logeerpartijen deel van het huiselijk
leven. Slechte verbindingen worden vaak genoemd als reden hiervoor, maar zo
moeilijk was het reizen nu ook weer niet, en waarschijnlijk was - naast het feit dat
die huizen zo ruim waren - een andere factor van groter belang: zuinigheid. Natuurlijk,
men ging naar hotels, naar het buitenland zelfs. Maar logeren was de basisvorm
van het verblijf buitenshuis. Wie niet genoeg bedden had voor zijn hele familie zette
‘kermisbedden’ neer, of huurde ledikanten. In het Algemeen Handelsblad van maart
1928 staat een kleine advertentie met de tekst: ‘Paaschlogé's. Huurt thans Uwe
ledikanten en beddegoed voor de komende Paaschdagen bij de Meubelverhuur
Centrale, Prinsengracht 579...’
Een logeerkamer hoorde bij het vaste assortiment van kamers in een herenhuis;
er twee of meer te hebben was niet ongewoon. Kinderen brachten lange zomers
door bij hun grootouders
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op het land, familie uit Indië bleef weken, soms maanden logeren. De dienstboden
kregen een fooi voor het meerdere werk, en in kringen waar men het ‘erg moest
overleggen’ werd ook wel kostgeld betaald door logés die lang bleven. Zo betaalde
mevrouw Hoek-van Oosterzee in 1923, toen zij met haar kleine Wimpie lang bij haar
moeder in Nijmegen logeerde, drie gulden per week - of was het drie vijftig? Zij was
vergeten wat de afspraak was, zo schreef zij aan haar man, die in Londen vertoefde.
Royaler ging het toe in huizen als de Heiligenberg bij Leusden, waar mevrouw
Van den Bosch-de Beaufort opgroeide: hier stonden, zo herinnerde zij zich later,
permanent vijf logeerkamers klaar voor gebruik. E.B. de Bruyn herinnert zich een
tante aan de Prinsenkade in Breda, die altijd in twee of drie logeerkamers de bedden
opgemaakt hield voor de eventualiteit dat ‘de kinderen eens zouden komen’,
vergetend dat die kinderen ruime huizen in dezelfde stad bewoonden.
Een eventualiteit die in menig kinderleven tot logeerpartijen leidde was een
besmettelijke ziekte. Roodvonk bijvoorbeeld: toen de kleine Theo Hoek in juni 1909
roodvonk kreeg, moesten zijn broer en zusje subiet uit logeren. Zo lang als hij ziek
was, drie weken, kwam alleen zijn moeder in zijn buurt. Zij bleef dag en nacht bij
hem, op een paar uren 's avonds na; dan ging zij naar de huiskamer, waarvoor zij
zich verkleedde en grondig haar handen waste.
Besmettelijke of ernstige ziekten waren ook in andere opzichten met meer drama
omgeven (en feitelijk natuurlijk ook vaak dramatischer) dan tegenwoordig. Zelfs op
straat, waar voor het huis zand of dennentakken op het plaveisel waren gelegd om
de rijtuigwielen minder lawaai te laten maken, was het huis van de zieke herkenbaar.
Tot het midden van de twintigste eeuw gebeurde dit, en werd er ook een plakkaat
met de letters ROODVONK tegen het huis geplakt.
Lientje en Letje Voûte moesten, omdat hun jongste zusje
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roodvonk had, gaan logeren bij hun oudtante Cabeth aan de Roemer Visscherstraat,
een bejaarde dame die haar eigen kleinkinderen voortrok en oplette of de meisjes
niet te veel boter op hun brood smeerden. Hun belangrijkste vermaak waren de
magistrale boeren die tante 's avonds na het eten, verscholen achter een krant,
voortbracht.
❖
‘Beste Kaak,’ schrijft in april 1914 Tinie Harmsen aan haar neef Derk Hoek, ‘wel
bedankt voor de toezending van het stukje van Jans en Liênemöje. Wat is dat andere
improvisatiestuk eenig! Ger als jonge weduwe! (...) Kun je er nog twee rollen bijmaken
want Wim en Jan Boer komen ook nog. We hebben met z'n allen een A.B.C. gemaakt
dat Jan en Theo als clowns zullen voordragen. (...) Ik ken het stukje van Lida en
Beppo al bijna, maar waarom laat je mij alleen zingen, dat doe ik niet hoor, jij moet
meezingen!’
Derk (25) was het voornaamste brein achter de liedjes en het toneelstuk die
zouden worden uitgevoerd op de bruiloft van zijn zuster Coba. De uitvoerigheid
waarmee familiefeesten aan het begin van de twintigste eeuw werden gevierd is
opvallend. Er werd geschreven, ingestudeerd en verkleed bij het leven. In Jo van
Ammers-Küllers Maskerade organiseert de kinderjuffrouw zelfs voor de tinnen (dat
wil zeggen zes-en-een-kwartjarige) bruiloft van haar werkgevers een ‘samenspraak’
en een dansje door de kinderen. Bij de zilveren bruiloft van dominee Hoek in Brussel,
in de zomer van 1911, zijn de kinderen weken van tevoren bezig iets in te studeren;
de ouders worden eens per week het huis uit gestuurd om ze hiertoe de gelegenheid
te geven.
De voorliefde voor verkleedpartijen is daarbij opvallend. (Er zou een geschiedenis
van het verkleden te schrijven zijn; van verhalen uit de vroeg-moderne tijd over
gelieven die elkaar niet meer herkennen zodra zij zijn vermomd als Turk of heks,
tot de Maskerades waarmee de studentencorpora tot in onze eeuw hun
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lustra vierden.) Spectaculair zijn de tableaux vivants die, verlicht door bengaals
vuur, op touw worden gezet in de openings-scènes van Eline Vere. De dood van
Cleopatra, de Rots der Eeuwen en de Vijf Zinnen krijgen toverachtig gestalte tussen
de porte-brisée, alles ter opluistering van de verjaardag van mijnheer Verstraeten.
Tableaux vivants zijn er ook op de tachtigste verjaardag van Tante Wim, die
Agnies Pauw van Wieldrecht zich herinnert uit haar vroegste jeugd. Ook wordt hier
een lang gedicht gedeclameerd op het leven van de jarige. Zo'n gedicht - of feestlied
- was onmisbaar op een huiselijke viering van een jubileum of jaardag.
Nanja Zeydner herinnert zich, als variant hierop, de ‘Schnitzelbank’, een
gelegenheidslied met eindeloze herhalingen dat door alle feestgangers kon worden
meegezongen dankzij een groot vel papier waarop in vierkante vakken trefwoorden
of symbolen waren geschilderd. Foto's uit haar jeugd tonen beelden van
verkleedpartijen in de zomer, als vrienden en familie op de Koekenberg, een boerderij
in Epe, logeerden: allemaal als Arabieren bijvoorbeeld, gehuld in beddenlakens.
Of, ook altijd weer hilarisch, in travestie.
Het cliché dat er ‘toen nog geen televisie was’ dringt zich bij dit alles aan de
moderne lezer op. Maar het was natuurlijk niet alleen het ontbreken van (radio en)
tv; er was zovéél niet. Het leven was soberder en eentoniger, ook in de ‘hogere
kringen’, en feesten alleen al daardoor bijzonderder.
Egbertina van der Mandele schrijft in haar etiquetteboek uit 1912: ‘Zoo streng als
de etiquette is op een gewoon bal, zoo vrij en ongedwongen kan men zich bewegen
op een gemaskerd bal. Het is alsof Mevrouw Etiquette dan ook haar masker voor
heeft gedaan om het eerst af te leggen, bij het bepaald uur van démasquer.
Gemaskerden mogen met elkaar dansen zonder elkaar te kennen, zonder zelfs
naar elkaars namen te vragen; alleen het souper geeft men aan een heer, die aan
u is voorgesteld.’ Zo'n
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passage werpt misschien enig licht op de attracties van verkleedpartijen in het
algemeen. De kans om aan conventies te ontkomen werd met beide handen
aangegrepen.
Ook Sinterklaas bracht in sommige families verkleedpartijen en toneelstukjes
mee. Nannie van Wehl beschrijft in Vooruitgestuurd een verbluffend uitvoerige
Sinterklaasviering anno 1897 bij een gezin in Den Haag.
‘Toen dit nummer afgespeeld was, verdwenen Hans en Bob op
geheimzinnige wijze. Even daarna klonk achter in de lange gang een
leven als een oordeel. Hein rukte de deur open om te zien, wat er aan de
hand was en een kreet van de grootste verbazing klonk; want daar kwam
in de gang een automobiel in volle vaart aanrijden. De lantaarns brandden;
Bob zat op den bok met een motorpet en -bril op en stuurde kunstvaardig
de kamer in, rond de tafel, de eene hand aan het stuurrad, de ander aan
den toeter, dien hij liet klinken, of de wereld verging. Achter de auto liep
Hans mee en stuurde ook zoo'n beetje. Het was klaarblijkelijk een
vrachtauto. Een wit laken dekte de vracht en droeg een opgestikt rood
kruis. Ook wapperde er een roode kruisvaan boven en Hans en Bob
droegen beiden een rood kruis op de borst en de pet. “Maar hoe rijdt dat
ding! Hoe rijdt dat ding!” schreeuwde Truus ten doode toe verbaasd. (...)
Toen allen genoeg het kranige geheel bewonderd hadden, hield de auto
stil en Hans wierp het laken af. “Mevrouw,” sprak hij tot zijn moeder, “mag
ik u maar verzoeken, den inhoud onder de lijdende menschheid te
verdeelen?”’
De kans om de conventies even te vergeten werd ook geboden bij een andere
gelegenheid: de ijsbaan. Hier vielen
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volgens oud-Hollandse traditie sociale barrières weg op een unieke manier. Hoog
en laag, dames en heren, op de ijsbaan schaatste alles door elkaar. Mensen die
elkaar nooit hadden gezien konden elkaar aanspreken als oude bekenden, zelfs
samen een baantje schaatsen, en daarna uiteengaan alsof de ontmoeting nooit had
plaatsgevonden. De overeenkomst met een gemaskerd bal klinkt door in de
opmerking van David Meldrum over de Nederlander buitenshuis: ‘The carnival of
the ice he enjoys with his whole household.’ En Egbertina van der Mandele citeert
Potgieter:
De vrijheid,
Is blijheid,
Is thuis op het ijs,
Elk kiest zich een liefje, zoo wil het 's lands wijs.

In sommige plaatsen bestonden ijsclubs, waarvan niet iedereen lid kon worden.
Hier was de vrijheid-blijheid beperkt tot de omgang tussen de seksen, wat al
spaunend genoeg was. Men mocht er zonder chaperonne paarsgewijs zwieren, en
daarna chocola gaan drinken in het ‘loodsje’. De mogelijkheden voor lichamelijk
contact waren ongekend, zoals Agnies Pauw van Wieldrecht memoreert: ‘De jongens
bonden de meisjes de schaatsen aan en men mocht en kon met goed uitkienen, in
elkaars armen vallen, niet te veel of te opzichtig natuurlijk.’
Geen vrijplaats, maar wel een afwisseling in het dagelijks leven waren
verjaardagen. Zij werden, lijkt het, met meer overgave gevierd dan in onze tijd. Of
geeft de nostalgie hier een vertekend beeld? Mevrouw Van Vliet-Lakerveld herinnert
zich de verjaardagen uit haar kindertijd rond 1900, die steevast begonnen in ‘het
grote bed’, waarbij ook de poes altijd aanwezig moest zijn ‘met een strikje om haar
hals en een cadeautje tussen haar pootjes’. In Ina Boudier-Bakkers Armoede is de
verjaardag van de oude mijnheer Terlaet, 28 december, de belangrijkste
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feestdag van de familie. Alle kinderen komen die dag met hun gezinnen in het huis
aan de Keizersgracht dineren. En Hermien Manger geeft in haar modern getinte,
nogal bevoogdende boekje Tafeldekken en -dienen (1935) een beeld van het
klassiek-Hollandse verjaardag vieren:
‘Op een verjaardag mag het “slachtoffer” pas 't laatst van allen opstaan.
De familie zorgt voor een versierde stoel aan't ontbijt, een bloemetje op
tafel en een stapeltje post, misschien een pakje van buiten, naast 't bord
van de jarige.
In de loop van de ochtend komt er al iets vers van de banketbakker voor
een aangekleed kopje koffie om II uur.
Aan de broodmaaltijd is er iets lekkers dat de jarige zelf mocht uitkiezen.
Als dessert een eerste gebakje of een fijne suikervlinder, en veel fruit.
Als er 's middags al bezoek wordt verwacht, haalt Moeder het mooie
theeservies voor de dag en een paar aardige schaaltjes voor koekjes,
gebakjes, zoutjes, bonbons. Verder glaasjes voor limonade en apéritief.
En dan wacht ze maar rustig af.’
❖
Een handdruk of een zoen, iemand bij de voornaam noemen en vertrouwelijk
tutoyeren, zulke dingen hadden een eeuw geleden een ander gewicht dan nu.
Reserves waren groter, en vertoon van intimiteit werd afgekeurd. Zo moest een
dame haar man en de vrienden van het huis bij voorkeur niet bij de voornaam
aanspreken, maar bij de achternaam, zoals ook mannen onder elkaar deden.
Kinderen zeiden ‘u’ tegen hun ouders zoals tegen alle hogergeplaatsten; de
dienstbode en de groenteboer tutoyeerden zij. Het veertienjarige Geertje, werkmeisje
bij de familie Canneheu-
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vel in Marie Ovink-Soers Puck, zegt voorzichtig ‘u’ tegen de grote meiden. En zelfs
kinderen begonnen, als men jeugdboeken van vóór de Eerste Wereldoorlog mag
geloven, met ‘u’ en ‘juffrouw’ tegen elkaar te zeggen, als zij elkaar niet kenden.
Huispersoneel moest kinderen vousvoyeren, uiterlijk vanaf hun zestiende of
zeventiende. Dan werd Fritsje ‘jonker Frits’ of ‘jongeheer’, en Marietje ‘jongejuffrouw’.
Tussen 1910 en 1920 veranderde er op dit gebied veel. De toon werd informeler
en leeftijdgenoten gingen elkaar gemakkelijker tutoyeren. Alleen bij een eerste
ontmoeting was ook onder jongelui ‘u’ zeggen nog gebruikelijk, zoals blijkt uit een
passage in Cissy van Marxveldts Zomerzotheid.
‘“Even voorstellen,” murmelde Gerrit Jan. Hij wachtte een paar seconden,
alsof hij het effect wilde voorbereiden. En met een lichte buiging, zijn
hoofd neigend naar alle kanten, zei Gerrit Jan: “Padt van Heyendaal.”’
Het uitsteken van de hand - natuurlijk nimmer naar een hogergeplaatste maar altijd
‘omlaag’ - was onder kennissen, vrienden, zelfs onder familieleden de gebruikelijke
vorm van begroeting. De ouderwetse Louise Stratenus toont in haar boek Vormen
enige verbazing dat velen elkaar ‘tegenwoordig’ bij de eerste kennismaking al de
hand reiken, iets wat vroeger zelfs onder vrouwen niet gebeurde. Immers, vroeger
werd volstaan met een buiging of knikje. Als mensen dat liever doen, aldus Stratenus,
moet men ze rustig laten begaan. ‘Men kan even goed hoogst beschaafd wezen,
ook al kleeft men verouderde modes aan.’
Zelfs die ontblote hand, hoewel: dames hielden hun handschoenen aan, zelfs de
handdruk was een lichamelijk contact waarmee voorzichtig diende te worden
omgesprongen. In de zeventiende en achttiende eeuw was het in Nederland nog
hele-
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maal niet gewoon elkaar met een handdruk te begroeten. Toen stond dit gebaar
veeleer voor de bezegeling van vriendschap, broederschap, vrede, verzoening of
akkoord. Pas in de negentiende eeuw werd het handen schudden opgenomen in
de etiquette, zij het alleen in de sfeer van de vriendschap. ‘Het aanbieden der hand
bij begroetingen getuigt van intieme vertrouwelijkheid en is dus slechts tusschen
bloedverwanten, vrienden en goede kennissen gebruikelijk,’ schrijft J.B. Krier in een
vaak herdrukt, katholiek etiquetteboekje.
In de twintigste eeuw werd het handen schudden, zoals gezegd, de universele
manier om iemand te begroeten. Alleen al het feit dat er strikte regels bestonden
omtrent het initiatief voor de handdruk, bewijst dat het gebaar zich niet meer tot de
sfeer van vriendschap en familie beperkte.
Integendeel, na de Tweede Wereldoorlog kreeg het hand geven zelf iets formeels
over zich, en vervolgens iets ouderwets. De handdruk begon te devalueren. Hij werd
in het huiselijk verkeer afgelost door iets anders: de zoen.
Zoenen was in de gehele periode vóór 1940 nog een uitgesproken intieme
aangelegenheid, mijlenver verwijderd van het loze sociale gebaar zoals dat aan het
eind van deze eeuw wordt gehanteerd.
‘Leo schroefde mijn beide handen in de zijne.
“Plaag me nu niet. Wat krijg ik dan?”
“Ik heb nog nooit een man gezoend,” en ik bloosde wanhopig. “Behalve
dan de piepert. En Jog een keer op zijn neus.”’ (Cissy van Marxveldt,
Joop ter Heuls problemen, 1921)
Ook in de hogere kringen was het rond 1920 nog gewoon dat vrienden en familie
elkaar ter begroeting de hand gaven, geen zoen. Zoenen was voor echtelieden,
voor verliefden (tersluiks) - en voor kinderen. In de omgang met kleine kinde-
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ren werd de grote lichamelijke preutsheid die de samenleving rond 1900 in haar
greep hield, opgeschort. Kinderen kregen altijd kusjes, en vaker dan nu (zo krijg je
de indruk) van wildvreemden. Misschien juist omdat de ‘sociale zoen’ nog geen
algemeen gebruik was, was het verschil tussen zoenen op de mond of op de wang
minder essentieel.
In talloze romans worden kindermondjes gekust. Bij Couperus: ‘En zij [Mathilde]
boog zich en roerde even met de lippen Nico's mondje aan...’ Bij Boudier-Bakker:
‘De Brière hief haar hoog boven zijn hoofd, dan haar telkens latende zakken tot bij
zijn gezicht, zoende hij ieder keer de frissche lipjes, die ze hem toestak.’ En bij Paul
Hooz, waar de ridderlijke hoofdfiguur die per ongeluk verliefd is geraakt op zijn pupil,
niet meer haar ‘frissche en reine lippen, die zij hem argeloos bieden bleef...’ kust,
maar haar voorhoofd of haar ogen.
Artsen en andere zorgers voor de volksgezondheid vonden op de mond zoenen
onhygiënisch. Vooral het gevaar van tbc-besmetting was groot. De
tuberculosebestrijding, kort na 1900 opgericht, produceerde propagandamateriaal
waarin de waarschuwing was opgenomen: ‘Zoen uw kind nooit op den mond!’ Er
waren broches te koop, die zorgzame moeders hun kleintjes konden opspelden,
met het opschrift: GEEN KUSJES. Zij worden aanbevolen door Anthonia Margaretha
in een etiquetteboek uit 1922; de schrijfster voegt er meteen aan toe dat volwassenen
het uit hygiënisch oogpunt ook beter kunnen vermijden ‘...en elkaar uitsluitend op
de wangen kussen, doch liefst zoo min mogelijk in het publiek’.
In een catalogus van het warenhuis Gerzon staat in 1931 een ‘baby broche’ van
geëmailleerd zilver met het opschrift NIET KUSSEN. De prijs: f 1,25, en in een gouden
uitvoering voor f 9,75.
Zoals alle vernieuwingen in het sociale verkeer - waaronder ook de handdruk raakte de zoen-als- begroetingsgebaar het eerst in de mode in de maatschappelijke
bovenlaag. Deze zelfbewuste groep durfde waarschuwingen als die van Anthonia
Mar-
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garetha, die schrijft dat ‘de Nederlander, die niet met zijn gevoel te koop loopt,
vermijdt al wat aanstellerig lijkt’, wel in de wind te slaan. En ‘aanstellerig’ was precies
wat velen van het zoenen vonden (dat vonden velen opnieuw na 1980, toen de
dubbele sociale begroetingszoen steeds vaker werd vervangen door de ‘drieklapper’).
‘“Geliefde zuster,” zei ik, terwijl ik de rozen voor haar op tafel neervlijde.
“Je lijkt wel de koningin van Sheba. Asjeblieft.”
Julie verhief zich loom en gracieus en drukte een zeer vormelijke zoen
op mijn voorhoofd. Nu we elkaar slechts eens in de veertien dagen zien
voelt ze zich verplicht mij te omhelzen. Ik draag het gelaten.’ (Cissy van
Marxveldt, Joop van Dil-ter Heul, 1923)
Het P.J. Meertens-Instituut voor Volkskunde stelde in 1984 uitvoerige vragen aan
bejaarde Nederlandse plattelandsbewoners over begroetingsrituelen. Die
verzekerden met klem dat bij het begroeten in de eerste helft van de eeuw fysiek
contact niet of nauwelijks voorkwam; in Zeeland, Brabant en Limburg zelfs niet onder
familieleden. Dat was iets voor de ‘hogere kringen’, voor ‘op de tennisbaan’. Het
zoenen - ‘die poeha’ - is volgens deze zegslieden in de jaren zestig begonnen, en
zij wijten dat aan de invloed van de tv. Opgemerkt wordt dat ‘nu ook arbeiders
kussen’.
De socioloog spreekt van ‘zinkend cultuurgoed’. Zowel de handdruk - vanaf het
eind van de negentiende eeuw - als de zoen - een halve eeuw later - is van
uitzondering regel geworden, en vervolgens gedevalueerd geraakt.
❖
Hoe strikt de regels omtrent lichamelijk contact
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waren, is ook te zien aan wat de etiquetteboeken schrijven over het gearmd lopen.
Veel auteurs vonden dit ongewenst. De lezer moet bedenken dat het hierbij
uitsluitend over het arm in arm lopen ging; de variant waarbij men elkaars schouders
of taille vasthoudt kwam helemaal niet in aanmerking. Eigenlijk, zo vindt de
conservatieve raadgeefster Jo van der Kraan in 1952, is het netter om nooit gearmd
te lopen, behalve in een stoet, of voor een diner, of in het duister. En Amy
Groskamp-ten Have meent: ‘Wie volkomen aan de eis der etiquette wil voldoen zal
zich in het openbaar niet gearmd vertonen, noch met een lid der eigen sekse noch
met een lid der andere sekse.’
Opmerkelijk is dat het gebruik door sommigen wordt gezien als iets ouderwets.
Zo Xavier de Montrécourt, die in 1920 schrijft dat de ‘oude zede’ van het gearmd
lopen aan het verdwijnen is, omdat moderne vrouwen niet meer zo zwak zijn, of
willen lijken. Jong verloofden kunnen het nog wel doen, maar moderne echtgenoten
‘ziet men niet meer gearmd gaan. Men vindt het smakeloos’.
Het lijkt alsof gearmd lopen, anders dan de zoen, niet modern-informeel wordt
gevonden, maar stijf en truttig. Daarbij wordt het ook nog eens geregeerd door
subtiele conventies: wie loopt rechts, en wie pakt wiens arm?
Als Letje uit Top Naeffs gelijknamige boek pas verloofd is met haar Adriaan,
wandelt het paar naar de fotograaf.
‘Nog niet gearmd, zij waren overeengekomen deze vertrouwelijkheid uit
te stellen tot na de plechtigheid van de zondag; en dan bleef het nog een
punt ter overweging, of Letje Adriaan een arm zou geven, of wel Adriaan
Letje? zoals dit in de laatste tijd meer werd gezien. Mama, en papa, en
vooral oma, vonden dit geen houding voor een man, maar Letje, als ze
het zeggen mocht, meende dat het wel echt stond.’
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Een man die inhaakt bij een vrouw vonden Letjes ouders omstreeks 1900 dus
ongepast. Een halve eeuw later was dat juist de correcte vorm, met uitzondering
van de situatie waar hij haar ‘geleidt’, naar de dinertafel bijvoorbeeld. Het is de lagere
in rang die zich inhaakt, en die plaats was in de negentiende eeuw aan de vrouw
toegewezen; was men eenmaal getrouwd, dan moest de vrouw ook aan de linkerkant
van haar man lopen. In de twintigste eeuw werd de vrouw qua positie de ‘hogere’.
Zij liep rechts, en liet zich inhaken.
Honderden subtiele regels, over wat kon, wat moest, wat nog net (en net niet)
was toegestaan, regeerden de omgang tussen mannen en vrouwen. Zedige distantie
te allen tijde was tussen niet-getrouwden het beeld dat werd nagestreefd. Daarom
was het onmogelijk dat een heer een dame-alleen ongechaperonneerd (en
huispersoneel telde niet mee!) een bezoek bracht, of omgekeerd. Zelfs zomaar
schrijven was niet in orde. En als er kleine geschenken moesten worden uitgewisseld
- bij een verjaardag of voor een Philippine - moest een tactvolle keus worden gemaakt
voor een liefst zo neutraal mogelijk cadeau. Een dame geeft (zo schrijft Johanna
van Woude) beter niet iets zelfgemaakts maar liever iets ‘versch uit den winkel’
zoals een sigarenkoker of een coupe-papier. En een heer kan een dame alleen
bloemen aanbieden.
De Philippine komt, als een klein mijnenveldje in het onoverzichtelijke
niemandsland tussen mannen en vrouwen, verbluffend vaak voor in romans en
etiquetteboeken. Een Philippine (of filippine, zoals het nu wordt gespeld) is een
amandel met dubbele pit. Aan het eind van een diner werden vaak amandelen
aangeboden, en als een heer en een dame een filippine deelden, was daaraan een
ritueel verbonden. De volgende keer dat zij elkaar ontmoetten, moesten zij elkaar
begroeten met ‘Goedendag Philippine’ of, in het Frans, ‘J'y pense.’ Wie dat vergat
- of niet snel genoeg was - moest de ander een cadeautje geven.
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Er zat iets onmiskenbaar pikants aan dit gebruik; eigenlijk, zo weet Natalie
Bruck-Auffenberg, is het een verkapte liefdesverklaring. Niet voor niets is het Duitse
woord voor filippine Vielliebchen. Volgens haar en andere schrijfsters was het dan
ook beter filippines te vermijden - maar het was tegen de regels om een aangeboden
filippine af te slaan.
Een passage in Ina Boudier-Bakkers roman Armoede suggereert dat de afspraak
bij het delen van een filippine desgewenst ook anders kon worden ingevuld. De
mondaine advocaat De Brière gebruikt hem samen met de jonge Ada in het kader
van een verwerpelijke flirt: ‘Over de tafel hield De Brière een amandel omhoog.
“Ada!” riep hij, “nu is 't een echte.” - “Goed,” juichte ze terug, “wat doen we?” - “Om
den anderen Zondag een briefkaart.”’
In de herinneringen van Agnies Pauw van Wieldrecht, een generatie later, is de
filippine een onschuldig spelletje dat een kind met haar grootmoeder speelt (waarbij
bovendien de cadeau-plicht verkeerd om wordt gelegd). Er is niets meer te bespeuren
van de broeierige sfeer die er rond 1900 nog omheen hing; maar die sfeer tekende
dan ook de door en door gedwongen omgang tussen de seksen die vereist was
voor het leven op stand.
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6 Tafel
‘We leven helemaal in vormen...als mama één van haar vrienden ten eten
vraagt, dan kom jij in je gewone jasje aan tafel...vraagt ze er vier, trek je
je geklede jas aan...vraagt ze er tien, dan verschijn je in rok en witte das.
Maar ontmoet je nu diezelfde tien aan 'n hotel-tafel, dan eet je misschien
in knickerbockers en zonder 'n wit boord om je hals. 't Lijkt onzinnig; maar
zie jij kans 't te veranderen?’
Marcellus Emants. Inwijding
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Maaltijden zijn brandpunten van het sociale leven. Mensen zijn altijd samen gaan
eten en drinken om iets te vieren of te bezegelen, en in de bloeitijd van de
bourgeoisie was het niet anders. Maar meer dan ooit waren maaltijden in deze
periode ingesponnen in een web van regels. Voor wie tot de ‘betere kringen’ wilde
worden gerekend, waren die van het grootste belang. Hoe het aan iemands tafel
toeging markeerde zijn levensstijl, en een gast zonder tafelmanieren was een ramp.
Macht en smaak, welvaart en degelijkheid werden aan tafel tentoongespreid.
Als het plechtige diner een soort eredienst was - met de zorgvuldig gedekte tafel
als altaar - dan was de vrouw des huizes de hogepriesteres. Een ongetrouwde man
kon ‘herendiners’ geven, en dan bijvoorbeeld - zoals Top Naeff beschrijft in De
dochter - voor de aardigheid cadeautjes aan de gasten meegeven voor hun vrouwen
en kinderen thuis. Maar wilde een heer een regulier diner geven, dan was een vrouw
eigenlijk onmisbaar. Een echtgenote, of desnoods een andere dame, als zij maar
respectabel was. In deze rol kon zelfs een ongetrouwde tante even schitteren, want
de vrouw die de honneurs waarnam was de onbetwiste heerseres over de tafel.
Iedereen zat waar hij door háár werd geplaatst, at wat hem door háár werd voorgezet
- en natuurlijk pas als zij de eerste hap had genomen. Zij zorgde dat niemand te
kort kwam, hield het bedienend personeel in de gaten, bewaakte de etiquette en
leidde de conversatie in gepaste banen.
In een gezin met kinderen was moeder de spil aan tafel, niet vader. En hoewel
een man natuurlijk alleen kon eten, kon hij dat niet als hij jonge kinderen had. Bij
ontstentenis van een moeder trad de kinderjuffrouw of een vrouwelijk familielid op,
tot een dochter oud genoeg was om de tafel te bestieren.
De maaltijden lijken voor de meeste mensen, als zij terugden-
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ken aan hun jeugd, een soort basispositie van het gezin te zijn. Zij bepaalden voor
een groot deel de sfeer in huis, datgene wat de kinderen ‘meekregen’. Het is geen
wonder dat etiquetteboeken lange hoofdstukken wijdden - en wijden - aan maaltijden.
Van de opbouw van het menu tot de wijze waarop men na het eten zijn servet
achterlaat waren er regels. Bij de dagelijkse gezinsmaaltijden waren de regels niet
dezelfde als bij officiële diners, maar zij waren net zo goed van het grootste belang.
Alles moest ordelijk en sober zijn, maar tevens gezellig. In roerende eensgezindheid
verkondigden de raadgevers hier matigheid als het hoogste gebod. Zo was het
bijvoorbeeld beter, aldus een Huwelijksgids uit 1912, ‘om het gesprek te kruiden
met een kwinkslag, dan de spijzen te kruiden met specerijen’.
❖
Het Nederlandse maaltijdpatroon was in de negentiende eeuw anders dan nu. Het
belangrijkste verschil zat hem in de warme hoofdmaaltijd. Die heette (wat ons op
zichzelf niet vreemd aandoet) ‘middagmaal’, en werd (wat ons wel verbaast) gegeten
om een uur of vijf. Rond 1870 zetten de gasten in Amsterdamse hotels zich om half
vijf aan de table d'hôte. Elsje Visser stelt in een boekje getiteld De bekwame
huishoudster (1868) het middagmaal op vijf uur, en 's zomers op vier uur. Dat het
niet gaat om een late lunch, blijkt uit het feit dat er dezelfde dag al twee keer eerder
is gegeten: eerst het ontbijt - 's zomers om acht uur, 's winters om negen uur of half
tien - dan een ‘koffiemaaltijd’ rond één uur.
Het middagmaal van vijf uur was de uitkomst van een verschuiving die eeuwen
geleden was begonnen. In de achttiende eeuw werd de hoofdmaaltijd nog aan het
begin van de middag gegeten, en Karel de Grote at hem 's morgens. Later eten is
al eeuwen een kwestie van prestige, een teken van luxe en zelfbeheersing.
Na 1870 ging het schuiven nog even door. Bij Couperus is
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half zeven ‘na het eten’, en mevrouw Bakker-Enk zet in De practische huisvrouw,
een degelijk werkje uit 1912, het middagmaal op vijf of zes uur. Veel later is het
tijdstip van de warme maaltijd in Nederland niet geworden. In de jaren twintig at
men in de hogere standen steevast om zes uur. Het kon half zeven zijn, maar daar
bleef het bij tot na de Tweede Wereldoorlog, toen het tijdstip weer een uur of wat
opschoof. Alleen in heel chique milieus - en niet te vergeten bij formele diners - werd
later gegeten.
De benaming ‘middagmaal’ voor de warme avondmaaltijd bleef nog lang bestaan.
In de jaren dertig duikt hij in diverse kook- en huishoudboeken nog op. Zo waren er
meer termen die iets anders betekenden dan je zou denken. ‘Vroeg eten’ was niet:
het tijdstip van de maaltijd vervroegen, maar hield in dat er tussen de middag warm
werd gegeten, wat in de bovenlaag duidelijk uitzondering was. Gewone mensen,
van boer tot kruidenier, en vooral plattelandsbewoners aten tot lang na de Tweede
Wereldoorlog wél warm rond het middaguur. In 1964 was dat nog bij ruim de helft
van de Nederlanders zo. Vader en kinderen kwamen daarvoor thuis van school of
werk. Maar de bovenlaag deed aan die gewoonte niet mee.
En dat terwijl ‘vroeg eten’ uit huishoudelijk oogpunt een duidelijk voordeel had,
namelijk dat het zware werk van koken en afwassen op een vroeg tijdstip achter de
rug was. Suze Meyboom, directrice van de Amsterdamse Huishoudschool, schreef
in 1920 een artikel over ‘vereenvoudiging van de huishouding’, waarin zij pleitte
voor ‘vroeg eten’ omdat dit zoveel praktischer was, zeker als de arbeidstijd voor
dienstboden zou worden beperkt (wat in de lucht hing) tot acht uur per dag.
Maar een maaltijdpatroon is niet een-twee-drie te doorbreken, en zo bleef men
nog jaren tussen de middag ‘koffiedrinken’. Dit was de gebruikelijke aanduiding voor
de tweede broodmaaltijd, de lunch dus. Koffie of thee drinken tussen de maaltijden
door was vóór de Tweede Wereldoorlog lang niet zo
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ingeburgerd als daarna, al bestond het wel. ‘Het is een oude Hollandsche gewoonte.
's Morgens om elf uur een kopje koffie,’ verklaart de kleine dorpsdrukker Lovink
Halster driest, als hij onverwacht bezoek krijgt van jonkheer van Loodijck, en Grietje
koffie brengt in de kamer (De zonde in het deftige dorp).
Wie ‘thee-uurtje’ zei, bedoelde gewoonlijk de thee na het avondeten, om zeven
uur of half acht. Pas vanaf 1900 begint de middagthee geleidelijk in zwang te raken.
Door het uitstel van het middagmaal is ruimte ontstaan voor deze Engelse gewoonte.
De middagthee begint als een sociale gelegenheid, een nieuwe vorm voor het
ouderwetse visite-uur, waaraan heren nu eigenlijk niet meer meedoen omdat zij,
anders dan in de negentiende eeuw nog, in het algemeen geacht worden overdag
nuttige arbeid te verrichten.
De sfeer van de afternoon tea is dan ook uitgesproken vrouwelijk, en bovendien
modern-informeel, omdat er weinig personeel aan te pas komt. De dochters des
huizes, hun vriendinnen of nichtjes schenken thee en presenteren petitfours en
sandwiches, terwijl de gastvrouw haar bezoekers begroet en de conversatie gaande
houdt. Modern is ook het feit dat men niet iedere dag klaarzit om visite te ontvangen,
maar dat ontvangdagen of jours worden ingesteld (zie hoofdstuk 5).
Ouderwetse heren zoals dominee Wedelaar uit De zonde in het deftige dorp, die
is hertrouwd met een wat mondaine, veel jongere freule, zien weinig in de
middagthee. ‘Aan het gebruik van namiddag-thee wende Ds. Wedelaar moeilijk,
doch om zijn lieve vrouw niet te grieven, haastte hij zich, de beslistheid van zijn
aanvankelijke weigering te verzachten.’
Na de Eerste Wereldoorlog wordt de middagthee een dagelijks weerkerende,
huiselijke gebeurtenis, een uurtje voor moeder en de kinderen. Moeder zit bij de
theetafel, met naast zich de theestoof waarin het opschenkwater aan de kook wordt
gehouden op een spiritusbrander. Voordat zij elk kopje op zijn schoteltje zet,
bevochtigt zij de onderkant even in een porselei-
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nen kom met water: dan glijdt het niet.
Slechts bij uitzondering wordt tussen de thee en het eten nog een glaasje port
gedronken. Anders is dat op de sociëteit, waar talloze heren van stand dagelijks
een uurtje of twee voor het eten doorbrengen. Hier is een glas port of likeur met een
Haags beschuitje de gebruikelijke bestelling.
's Avonds voor het slapengaan eten veel mensen nog een boterham, wat
begrijpelijk is als je al zo vroeg hebt gedineerd. Een echt souper wordt de late maaltijd
maar zelden. Ook ter afsluiting van een avond-theevisite suggereert een raadgeefster
als mevrouw De Holl in 1910 een ‘wandelende boterham’. De avondboterham sterft
pas uit wanneer de Nederlanders, lang na de Tweede Wereldoorlog, op grote schaal
zoete en zoute ‘tussendoortjes’ gaan consumeren.
❖
De vrouw des huizes regeerde de tafel en de keuken, maar koken was haar werk
niet. Dames kookten niet; vrouwen kookten. Dames maakten voor de aardigheid
soms een puddinkje of bakten een cake. Mijn grootmoeder van vaders kant bakte
in de jaren dertig patés, en in de zomer maakte zij limonadestroop van verse
vruchten; maar er waren er ook die nog geen kopje koffie konden zetten, zoals de
Oostenrijkse dienstbode Hilde Eigner vertelt over haar Wassenaarse werkgeefster,
mevrouw Huybers.
Des te opmerkelijker was het dat aan het eind van de negentiende eeuw jonge
vrouwen, meest uit de hogere kringen, huishoudscholen stichtten en zich in de
details van koken, wassen en schoonmaak gingen verdiepen. ‘Gegoede huismoeders
vonden het dwaas om je dochter een keukenmeidenopleiding te geven,’ zei Suze
Meyboom in een interview in 1929. Terwijl het vanzelf sprak dat de opleiding niet
diende om je de rest van je leven met die dingen bezig te houden, maar om er les
in te geven, of toezicht te kunnen houden op het eigen personeel.
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En wat schafte de nette Nederlandse pot, aan het begin van de twintigste eeuw?
Kort gezegd: niet veel bijzonders. Het ontbijt en de koffietafel waren, zoals zij tot
het eind van de eeuw zouden blijven, broodmaaltijden, en vaak verpletterend sober
- al was het brood veel vaker dan in onze tijd wit. In een doktersgezin aan een
Amsterdamse gracht aten de kinderen als ontbijt alleen maar roggebrood en
appelstroop. Net als bij veel welgestelden werd hier als regel ‘p-boter’ gegeten
(plantenboter). Die kwam uit een stenen potje, terwijl de dure ‘r-boter’ in een kristallen
botervloot zat. De verplichte boterham met tevredenheid voor de kinderen was wijd
verbreid, en je mocht blij zijn dat daar margarine op zat.
Hermien Manger was in 1935 van oordeel dat het ontbijt sinds de vorige generatie
minder sober was geworden; oorspronkelijk kreeg je, in elk geval als kind, niets
anders dan brood en boter, of liever gezegd door moeder dun gesmeerde
boterhammen. Volgens Manger gold roggebrood aan het begin van de eeuw als
broodbeleg, en was er alleen op zondag ook witte of bruine suiker. In de loop van
de jaren verschenen, zelfs op werkdagen, stroop, jam en kaas op de ontbijt- en
koffietafel, en gingen de kinderen zelf hun brood smeren.
De Engelse reiziger Meldrum kreeg bij de Nederlanders waar hij logeerde een
eitje bij het ontbijt. Mevrouw kookte de eieren in een netje (but this is departing
fashion, wist de gast) in de waterketel naast haar, of ze viste ze uit het kokende
water met een enorme eierlepel die leek op een golfclub. Bij de koffietafel was er
steevast rookvlees. Die twee zaken, eieren en rookvlees, duiken ook in andere
bronnen telkens weer op: het waren de steunpilaren van de welvarende
broodmaaltijd. De burgermensen die in Multatuli's Woutertje Pieterse ‘vrye opgang’
en drie ramen hebben, en van wie de kinderen Frans leren, hebben 's zondags
rookvlees.
De koffiemaaltijd kon ook worden opgeluisterd door een ‘schoteltje’. Dit gerecht
illustreert, net als andere koffietafelge-
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rechten zoals huzarensla, hoeveel zuiniger men een paar generaties geleden met
grondstoffen omsprong - en hoeveel royaler met arbeid. Immers, meestal bestond
het ‘schoteltje’ uit resten van de warme maaltijd van de vorige dag, die op tamelijk
ingewikkelde wijze waren omgevormd tot iets nieuws. Restjes ham en wat kaas
waren door macaroni gemengd, waarna het geheel in de oven een knapperig korstje
kreeg. Ook koffietafelgerechten als kroketten, ‘filosoof’ of nierbroodjes waren
manieren om overgebleven vlees, resten aardappel of oud brood te verwerken. Zeer
geliefd in kookboeken uit die tijd (en nu vrijwel vergeten) is de ‘schelp’: bedoeld is
een Sint-Jacobsschelp gebruikt als eenpersoons ovenschoteltje, waarin vleesresten,
vis, macaroni en wat al niet, verborgen onder een ‘deksaus’ met wat kaas, in de
oven tot een smakelijk gerechtje konden worden omgetoverd.
Als een werkmansvrouw al tijd en zin zou hebben gehad om zulke omslachtige
liflafjes te maken, dan zou zij nog altijd op de moeilijkheid zijn gestuit dat zij meestal
geen oven bezat, zomin als de frituurpan die voor kroketten en nierbroodjes vereist
was.
De vaderlandse keukentraditie was vanaf 1890 geïnventariseerd door de hierboven
genoemde huishoudschool-leraressen. Met Pennewip-achtige verdeelzucht
onderscheidden zij drie ‘potten’: de volkspot, de burgerpot en de fijne keuken. De
eerste, die vooral uit stamppotten en eenpansgerechten bestond, was wat de meisjes
uit het volk - in ‘verantwoorde’ versies natuurlijk - moesten leren om bij moeder thuis
te gaan maken.
De burgerpot berustte op de trits groente, vlees en aardappelen, met voor- en/of
nagerecht erbij: dat was leerstof voor dienstboden en huisvrouwen in spe. De fijne
keuken, waarin royaal werd omgesprongen met room en eieren, spiegelde zich aan
de Franse haute cuisine. Alleen de rijken aten in deze stijl, die bij de meeste mensen
gereserveerd bleef voor formele en feestelijke diners. Voor het beschrijven van de
fijne keuken gingen huishoudleraressen kijken bij de chefkoks van de grote
restaurants in hun stad; de hoogbejaarde juffrouw Mesdag herin-

Ileen Montijn, Leven op stand 1890-1940

161
nerde zich een mensenleeftijd later nog de verhalen van haar vriendin juffrouw Stoll,
die werkte aan het Haagsche Kookboek, over de chefkok van Royal bij wie zij stage
liep. Hij had een speciale omeletpan, die hij ‘altijd bij zich droeg’ en waarin niets
anders dan omeletten mochten worden bereid.
De burgerpot was de norm voor het huiselijke middagmaal, maar rond 1900 was
de onderlinge variatie groot. Juffrouw Mesdag, in 1895 geboren als dochter van een
hoge ambtenaar in Rotterdam en later directrice van de Haagse huishoudschool,
vertelde dat bij haar ouders thuis als regel de volkspot werd gegeten. In diezelfde
tijd waren er ook families die gewend waren aan uitvoerige maaltijden van minstens
twee hoofdgerechten en een toetje.
David Meldrum beschrijft een familiemaaltijd in een kleinsteeds notabelengezin,
waar men om kwart over vijf aan tafel gaat. Het mooie Brabantse tafellinnen en de
kristallen messenleggers trekken de aandacht van de reiziger. Het menu begint met
een heldere groentesoep, gevolgd door een garnalenschelp; daarna een
vleeskroketje met jonge erwtjes en worteltjes en kleine bloemige aardappels. Hierna
is er gevogelte, een geschenk van de naburige boer, en sla die door de heer des
huizes met behendigheid wordt aangemaakt en gemengd. De maaltijd wordt
bekroond met een fijne taart van de bakker. De drank bij het geheel: claret, the
staple of Dutch cellars.
In het Dames-Jaarboek van De Bijenkorf uit 1913 worden uitsluitend
menusuggesties met meer dan één hoofdgerecht gedaan. ‘Saucijsjes - Bloemkool
- Aardappelen - Ragoût van kalfspoulet - Peulen - Vermicelli soufflé’, luidt een
menusuggestie voor augustus. Toch is zowel dit als het maal dat Meldrum beschrijft
van een verpletterende huiselijkheid vergeleken bij wat de hoogste kringen in
omringende landen in diezelfde tijd aten.
Rond 1920 verdween de ‘volkspot’ als afzonderlijk begrip uit de lesprogramma's
van de huishoudscholen. Dat betekende niet dat stamppotten en bonenschotels uit
de kookboeken (of uit het
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menu) verdwenen, integendeel. Het was eerder de erkenning van het feit dat zij in
praktisch alle kringen gegeten werden, en bovendien een bezegeling van soberheid
als hoogste voedingskundige deugd.
De soberheid, die altijd al was beschouwd als een kenmerk van de Nederlanders,
had door de huishoudleraressen een nieuwe impuls gekregen. Hun greep op de
maaltijden zou tot de Tweede Wereldoorlog (en de jaren vlak daarna) alleen maar
groeien. Kookboeken zoals het oerzuinige Eenvoudige berekende recepten van de
Amsterdamse Martine Wittop Koning (1916), of het iets luxueuzere Haagsche
Kookboek (1895, vernieuwd 1932) haalden enorme oplagen, en hun invloed in de
hogere middenklasse was enorm.
Zo werd het steeds gebruikelijker om óf soep vooraf, of een toetje te geven, en
verdween bij de warme maaltijd elke neiging om meer dan één vleesgerecht op te
dienen. Wijn drinken bij doordeweekse maaltijden kwam steeds minder voor. De
meeste mensen dronken helemaal niets bij het warme eten. Het gevaar van
‘metselen’ in de mond lag op de loer, en bovendien zegt een oude volkswijsheid
dat met drinken de ‘kracht’ van het eten wegspoelt. Het gangbaarste nagerecht was
pap: karnemelkse, havermout- of griesmeelpap.
Eveneens onder invloed van de huishoudleraressen ontwikkelde fruit zich van
een luxe tot een verantwoorde versnapering. In de huiskamer kwam een steeds
gevulde fruitschaal te staan. Was er na het eten geen toetje, dan was er meestal
wel een appel of sinaasappel - en natuurlijk niet met wijn en suiker, zoals de kinderen
in Eline Vere krijgen.
❖
‘Toen de porte-brisee vaneen werd geschoven en aanmatigend keurig
uitgedost de lange, fel overglansde tafel opdaagde met zijn witheid van
damast, zijn fonkeling van kristal, zijn tintenspeling
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van paarse seringen in het midden, mandarijnen, peren, ananas en druiven
op de vier hoeken, fondants, pralines, gember, suikerboontjes,
gekristalliezeerde viooltjes, geglaceerde kastanje er tussen in, bood
Theodor zijn arm Lucie van der Jacht aan, en met het weldadig gevoel
van (...) weer mee te doen met zijn gelijken, voerde hij in de kleurige
parenstoet zijn dame de eetzaal binnen.’
Zo beschrijft Marcellus Emants in Inwijding de aanvang van een diner ten huize van
een minister, waar de hoofdfiguur Theodor zijn carrière hoopt te kunnen bevorderen.
Compleet met de sleutelwoorden ‘glanzend’ (voor damast) en ‘fonkelend’ (voor
kristal) is het een klassieke beschrijving van zo'n feestelijke gelegenheid, hoogtepunt
in het sociale leven.
De rituelen waarmee een diner was omgeven, begonnen al met het dekken van
de tafel. Die tafel kon, volgens de Franse traditie, langgerekt zijn of, volgens de
Engelse, rond of ovaal. Maar er waren precieze regels voor zijn afmetingen - zestig
à zeventig centimeter per couvert was vereist - die van het damasten tafelkleed dertig à veertig centimeter moest het aan iedere kant overhangen - en die van de
servetten: bij voorkeur tachtig bij honderdtwintig centimeter. In het ene huishouden
werd ‘open’, in het andere ‘dicht’ gedekt, dat wil zeggen lepels en vorken met de
holle of bolle kant naar boven; als men dicht dekte waren de zilvermerken en
monogrammen zichtbaar, wat de een wenselijk, de ander juist onkies vond.
Dat messen rechts en vorken links van het bord lagen was algemeen gebruik;
alleen deed men het, volgens een verhaal van kunsthandelaar Frides Laméris, bij
de adellijke familie Van I. in Groningen soms bewust andersom. Dat heette ‘tolerant
dekken’ - het oppakken en verwisselen van het gerei gaf katholieke disgenoten de
kans om ongemerkt een kruisje te slaan.
Stapels en stapels borden waren nodig voor het geven van
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een diner. Rond 1900 werden nog zeker tien gangen gediend, en iedere gast kreeg
bij elke gang weer een schoon bord. Minder dwingend was de verplichting om ook
steeds schoon zilver te bieden; vooral messen bleven een paar gangen in gebruik.
Om ze even weg te leggen terwijl men een schoon bord kreeg, waren er
messenleggers.
Net als de (zilveren) servetring had de messenlegger iets tweeslachtigs. Hij was
in het leven geroepen als een verfijning, een luxeartikel dat de kleine man niet had
- maar wees tegelijk op zuinigheid. Ware grandeur zou immers zijn geweest steeds
nieuw tafelgerei (en schone linnen servetten) te gebruiken. Zo symboliseert hij bij
uitstek het voorzichtige burgerdom, en wordt het begrijpelijk dat hij in de loop van
de jaren devalueerde.
Eind negentiende eeuw is de messenlegger volop in gebruik; voor een
etiquetteboekschrijfster als Louise Stratenus is zijn aanwezigheid vanzelfsprekend.
Een generatie later, in de jaren twintig, spreekt Jeanne Kloos er een tikje
geringschattend over, en verwijst zij hem naar de familiekring: het is duidelijk dat
de messenlegger een geur van benepenheid is gaan aankleven. Amy Groskamp-ten
Have meldt in 1957 kortweg: ‘Messenleggers worden niet meer gebruikt.’
Het aantal glazen op tafel was afhankelijk van het aantal wijnen dat geschonken
zou worden; een Gids voor de eetzaal uit 1869 vindt het nog nodig te vermelden
dat het ‘dom en onwellevend’ is om uit andermans glas te drinken, en verklaart
daaruit de noodzaak van minstens vier glazen per couvert. In een chic etiquetteboek
als dat van Mariette Verlaane (1911) staan bij een ceremonieel diner zes glazen op
tafel: voor gewone wijn, madeira, bordeaux, bourgogne, champagne, en een groen
glas voor Rijnwijn.
De vermelding van ‘gewone wijn’ verwijst naar het, oorspronkelijk Franse, gebruik
om op de gedekte tafel om het andere couvert - dat wil zeggen, bij iedere heer een karaf neer te zetten waaruit de gasten zich zelf naar believen bedienen. Fijnere
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wijnen werden, in andere glazen, door het bedienend personeel bijgeschonken.
Rond de eeuwwisseling vermelden etiquetteboeken steevast dat veel dames het
liefste de hele maaltijd champagne blijven drinken, als een soort zwakte van hun
sekse die nu eenmaal de aanleg mist om kostelijke wijnen te appreciëren. In de
jaren twintig lijkt zowel de tafelkaraf als het dóórschenken van champagne aan de
dames te zijn uitgestorven; dan loopt ook het aantal glazen - en wijnen - aan tafel
terug naar gemiddeld drie, soms slechts twee.
Niet alleen de tafel moest glanzen en fonkelen, ook van de gasten werd dit
verwacht. De heren waren in rok en witte das, de dames in avondjapon. Het daglicht
werd onverbiddelijk buitengesloten. Het is wel heel mooi, meent een raadgeefster,
om ‘bij het fijne kaarslicht op tafel, buiten de paarse avondschemering en de
paarsch-groene gazons te zien, maar denk aan uw gasten. Décolleté bij daglicht is
zeer onvoordelig en ook de rok en het breede overhemd missen dan hun effect’.
Zonder bedienend personeel was een diner op stand ondenkbaar. In families
waar een koetsier of chauffeur was, vervulde die vaak een dubbelrol, en diende hij
in feestelijk roze of roodwit gestreept jasje aan tafel. Wie twee meiden had kon
daarmee voor een klein diner volstaan, al was bij acht of meer eters een tweede
persoon in de bediening wel gewenst (en de eerste meid stond natuurlijk in de
keuken). Zo nodig werd er iemand bij gehuurd. Mijn oudtante Laura Aeijelts-de Fouw
‘leende’ in de jaren twintig in Den Haag voor diners Toos, de dienstbode van haar
ouders. Haar eigen Gusta diende, en droeg voor de gelegenheid (zoals mijnheer
Aeijelts zich levendig herinnert) een wit mutsje, wat ze ‘prachtig’ vond.
❖
De uitvoerige beschrijvingen in etiquetteboeken maken duidelijk hoe belangrijk het
bij zulke diners was om alles
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precies volgens de regels te doen. Om het soepbord niet scheef te houden om de
laatste druppel te vangen, niet met volle mond te drinken, brood, sla, vis of
aardappelen niet te snijden, geen botjes af te kluiven. Tussen de voorschriften door
staan echter ook waarschuwingen dat men niet té chic moet willen zijn. Zo hebben
experts op dit terrein al eeuwenlang een subtiele koers gevaren tussen
reglementering en aristocratische achteloosheid; je moest vooral geen merkbare
inspanning tonen bij het naleven van de regels. De waarschuwingen van een dame
als Johanna van Woude tegen overdreven weeldevertoon lijken eerder ingegeven
door Hollandse soberheid, dan door aristocratische désinvolture...maar minachting
voor de parvenu speelt waarschijnlijk ook een rol.
De mensen die na ieder gerecht van vork en mes verwisselen, noemt mevrouw
Van Woude ‘verwende luitjes’, en zij doet enigszins ironisch over alle nieuwe
instrumenten ‘in echt of nagemaakt zilver’ voor schaaldieren, meloen of ijs, over
oesterschalen en gratenschoteltjes. Dergelijke uitvindingen zijn volgens haar ‘uit
Engeland afkomstig, waar het “comfort” reeds een “gêne” dreigt te worden en een
tijdverlies eischt, dat bedrijvige lieden en artisten liever nuttiger zouden besteden’.
Alleen bij het dessert zijn volgens haar aparte couverts onmisbaar; gelukkig kan
men die goedkoop, mooi en ook zeer eenvoudig verkrijgen.
Overigens was de variatie in zilveren tafelgereedschap op dat moment nog niet
op haar hoogtepunt. Viscouvert en fruitbestek drongen pas aan het begin van de
twintigste eeuw door in Nederland, een generatie later dan in het Verenigd Koninkrijk.
Het negentiende-eeuwse assortiment omvatte wel al zuurvorkjes, kreeft- en
oestervorkjes, ijslepels, puddinglepels, compotelepels, vistroffels en botermesjes.
Daarbij kwamen in de twintigste eeuw vleeswarenvorkjes, kroketscheppen,
aspergetangen en klontjestangen. Het toppunt (van burgerlijkheid, volgens de auteur
van een boek over zilver) waren individuele aspergetangetjes. Dédain voor al te
veel soorten tafelgereedschap, die
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immers per definitie niet tot het oude familiezilver behoorden maar gekocht waren,
valt vaker te beluisteren. In sommige families werden grapjes gemaakt over de
‘daagse’ en ‘zondagse’ notenpriemen en oestervorkjes die anderen schenen te
bezitten.
Etiquetteboekenschrijfsters bleven uiteindelijk hopeloos klem zitten tussen hang
naar verfijning en respect voor traditie. Marguérite de Viroflay is niet de enige die
duidelijk toch wel iets ziet in het nieuwe tafeltoebehoren, en die voorstelt om
gerechten waarvoor men het juiste gereedschap niet bezit, dan maar niet te serveren.
Maar diezelfde Viroflay toont wel zorg om de chic niet te overdrijven als zij het
heeft over het ‘penibele onderwerp’ van het gebruik van de zakdoek aan tafel. Zij
waarschuwt haar lezers om zich, als snuiten tijdens het diner onverhoopt nodig is,
niet half of helemaal af te wenden: ‘Deze beweging is onhandig en provinciaal en
behoort dus vermeden te worden.’ Mevrouw Van Woude steunt haar en spreekt
van ‘kinderachtige dorpsbeschaafdheid’ bij degenen die zich omkeren als zij aan
tafel hun neus moeten snuiten.
Een interessant dilemma vormen de vingerkommen op tafel: waarom zijn die
eigenlijk nodig, als iedereen zo netjes eet dat zijn vingers nooit aan het eten komen?
Hier spant Louise Stratenus de kroon in subtiliteit: zij erkent dat wij vingerbakjes
vaak helemaal niet nodig hebben, maar suggereert om toch even de vingers erin
te dopen, omdat men misschien anders de schijn zou wekken te denken dat de
gastvrouw die bakjes maar voor de vorm had laten neerzetten.
En dan was er het vraagstuk van het commentaar op het eten. Mocht men er nu
wel of niet over spreken? Was het beleefd om te zeggen dat het lekker was, of
herinnerde een compliment te veel aan de mogelijkheid dat het eten wel eens níet
volmaakt had kunnen zijn?
Philip Sarasin, die onderzoek deed naar de tafelgewoonten van de hoge burgerij
te Basel (Zwitserland) aan het eind van de
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vorige eeuw, vertelt dat het daar streng verboden was om ook maar een woord over
het voedsel te zeggen. Dit wordt geïllustreerd met het verhaal van een groot
familiediner, waar een bijzonder fraaie pastei werd binnengedragen. Iemand van
de gasten kon zich niet inhouden en zei: ‘Tante, Du verwöhnst uns.’ Zonder een
spier te vertrekken zei de gastvrouw tegen het dienstmeisje: ‘Liseli, bring sie's ins
Pfruendhus,’ (breng hem naar het oudeliedenhuis) ‘die Häre hän gnueg’ (de heren
hebben genoeg). En in een ijzige stilte verdween de pastei onaangeroerd uit zicht.
Zo'n onverbiddelijk commentaarverbod bestond in Nederland niet. Slechts één
etiquetteboek eist dat de gasten zich van alle op- en aanmerkingen onthouden (dat
van Jeanne Kloos-Reyneke van Stuwe). Een ander, eveneens uit de jaren twintig,
is halfslachtig: het is zo onaardig, schrijft mevrouw Van Zutphen-van Dedem, om
zonder dank al die moeite te accepteren: jammer dat dat de regel is. De oudere
Johanna van Woude is wat vaag maar komt uit bij óf prijzen, óf zwijgen. En Toos
Post, een veel huiselijker type, zegt in 1938 dat wij niet moeten vergeten de
gastvrouw eens een compliment te maken over de gerechten: zelfs bij de dagelijkse
maaltijd thuis kan zo'n lofwoord goeddoen.
‘Smakelijk eten’ zeggen bij het begin van de maaltijd was in ieder geval ongewenst.
Dit gold, hoe kon het anders, als burgerlijk en viel in dezelfde klasse als ‘aangenaam’
zeggen bij het voorstellen. Misschien dat in dat verbod toch een rudiment van het
commentaarverbod op het voedsel voortleefde.
En ten slotte waren alle raadgevers het er wel over eens dat gastvrouw en gastheer
zelf behoorden te zwijgen als het graf over de schotels en de wijnen. Excuses zouden
misplaatst zijn, ophemeling nog dwazer en onkieser - ‘zelfs al waren het ook de
zeldzaamste en kostbaarste gerechten der wereld’.
‘Of de dames komme eten. De boljon staat op tafel,’ kondigt Bep, de dienstbode
in Cissy van Marxveldts Marijke het warme
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eten aan, met de basstem die de schrijfster haar als komische noot heeft toebedacht.
De aankondiging door het personeel was het begin van elke maaltijd, huiselijk of
formeel. Agnies Pauw van Wieldrecht beschrijft de informalisering van het leven in
de twintigste eeuw met de opsomming dat de knecht of dienstbode in 1920 zei
‘Madame est servie’, in 1930 ‘Mevrouw, is gediend’, in 1940 ‘Mevrouw, er is gediend’,
in 1950 ‘Mevrouw, er is opgedaan.’ Daarna zei mevrouw zelf ‘Komen jullie eten?’
Door de week was de mededeling dat de soep was opgeschept gebruikelijk - en als
wij de etiquetteboekenschrijfsters mogen geloven, was het bij diners ook erg chic
als de knecht of meid mevrouw slechts met een zwijgend knikje - of het opendoen
van de suitedeuren - inlichtte.
Zo begon het diner. Maar wie de uitnodiging om aan tafel te komen, letterlijk zou
hebben opgevat en meteen was gaan zitten, zou een ernstige overtreding hebben
begaan. Wie netjes was opgevoed wachtte tot mevrouw zelf haar plaats had
ingenomen.
En dat was nog maar de eerste van vele valkuilen. Die van de tafelschikking was
dan al achter de rug. Bij een maaltijd met gasten was het onvermijdelijk dat de
gasten van hogerhand gegroepeerd werden, hiërarchisch en naar sekse; de
tafelplattegrond werd op een deur geprikt, of er lagen naamkaartjes bij de borden,
of - het ingewikkeldste geval - elke heer kreeg een kaartje met de naam van zijn
tafeldame, die hij dan ook naar binnen moest geleiden. Met behulp van een
plattegrond kon hij vaststellen wat hun plaatsen waren. Tenzij de hiërarchie iedereen
zo in de botten zat dat men in rangorde de eetzaal betrad, en helemaal vanzelf op
de juiste plaats kwam te zitten.
Gastvrouw en gastheer zaten of aan de uiteinden van de tafel, of elk aan het
midden van een lange kant; de ‘hoogste’ mannelijke gast zat aan haar linker, de
‘hoogste’ vrouwelijke gast aan zijn rechterzijde. Vanaf die plaatsen liep het af naar
de verst afgelegen plaatsen. Bij een groot diner in De dochter van Top Naeff gaat
het iets anders, daar heeft de tafel een hoog en een
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laag eind: de getrouwde gasten zitten aan het ene, de jongelui aan het andere eind,
en de geëngageerde paren daar tussenin.
In veel families werd gebeden: ‘Zullen we even bidden?’ zei vader, waarna ofwel
iedereen zich in stilte over zijn bord boog, of een van de gezinsleden hardop het
woord tot Onze Lieve Heer richtte met dank en een verzoek om zegen. Dit gold voor
het huiselijke eten. Als het gezelschap groter was, werd het bidden al gauw
demonstratief gevonden en vroeg de gastheer hoogstens om ‘even stilte’.
Voor de volgorde van de gerechten was - en is - er een vast stramien. Een koud
voorgerecht, rond 1900 meestal oesters, kwam als het er was, vóór de soep.
Beginnen met soep was echter gebruikelijker en de (voor)gerechten die daarop
volgden, waren warm. Wel kon er tegen het eind van de maaltijd nog een koud visof vleesgerecht komen, vlak voor de toetjes: kreeft met mayonaise was een geliefde
keus.
Bij grote gelegenheden was er keus uit twee soepen, een heldere en een
gebonden. De borden werden vanaf een dientafel of het buffet gevuld - soepterrines
hoorden niet op tafel. Het aanbod van een tweede bord soep sloeg men af.
Het eind van de maaltijd verliep volgens het rijtje ‘gâteau, fromage, fruits, dessert’,
waarbij de gâteau was wat wij nu het toetje zouden noemen - ijs of taart - en de
kaas wat in het Engels savoury heet, oftewel hartig nagerecht. Dit kon ook bestaan
uit een kaaskoekje of -soesje, of zelfs toast met ansjovisboter. Het dessert bestond
uit bonbons en andere zoetigheid, die soms bij wijze van versiering al vanaf het
begin van de maaltijd op tafel stonden: een gewoonte die herinnerde aan de service
à la française, de in onbruik geraakte wijze van opdienen waarbij in drie services
hele reeksen gerechten tegelijk op tafel werden gezet.
Het nagerechtenpatroon was aan variaties onderhevig: sommige gastvrouwen
gaven de hartige gang liever vóór de taart. De achtergrond voor die verwarring is
het verschil tussen de Engel-
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se en de Franse traditie, waarbij ook de bijbehorende wijnen een rol speelden. De
Engelse stijl, die vooral na 1918 in de mode raakte, was om een fles oude bordeaux
of port open te trekken aan het eind van de maaltijd, bij de kaas. De Franse traditie
was zoete wijnen - Sauternes of Château d'Yquem - tot slot te geven, bij een zoet
dessert. Er waren families waar eventuele debatten werden beslecht met een
ezelsbruggetje: ‘Tante Ka Valt in de Goot’. Te vertalen als: Taart, Kaas, Vruchten,
Gember.
Gember (eventueel met room) als dessert, een zeer Nederlands gebruik, werd
geacht de spijsvertering te bevorderen. Net als kaas en oude wijn was gember
typisch een herengerecht. De opvatting dat mannen behoefte hebben aan ander
voedsel dan vrouwen en kinderen - sterker, zwaarder - was algemeen. Grote stukken
vlees met zuur erbij, wild, een pastei, dat zijn bij uitstek gerechten voor een koffietafel
voor heren, meldt een huishoudboek in 1911; dames krijgen ‘kleine, fijne
vleeschgerechten, gebakken visch en eierspijzen’. Onnodig te zeggen dat kinderen
nóg flauwer voedsel voorgezet dienden te krijgen; de Engelsman spreekt in dit
verband van nursery food.
Is het diner eindelijk afgelopen, dan kan er gerookt en gedronken worden: sigaren,
koffie en pousse-café (meestal likeuren, geen cognac of ander gedistilleerd). Dit
was het stadium waarin de dames zich konden terugtrekken in mevrouws boudoir
om hun corsetten wat losser te maken en te roddelen. Of de heren verhuisden naar
de bibliotheek, om zich ongestoord te wijden aan hun sigaren en de wereldpolitiek.
Bij ontstentenis van boudoirs en bibliotheken gingen de dames alvast naar ‘het’
salon voor koffie en likeur, terwijl de heren nog even bleven roken in de eetkamer.
Maar de gastvrouw kon ook een andere suggestie doen, zoals een wandelingetje
door de tuin - als er maar iets gebeurde, want lang natafelen was in gemengd
gezelschap niet gewenst. Bij een diner met studenten ten huize van een hoogleraar
dat Jo van Ammers-Küller beschrijft, laat mevrouw de koffie en de ‘pous-
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jes’ in de meisjeskamer brengen, zodat de jongelui onder elkaar zijn - wel segregatie
naar leeftijd dus, maar niet naar sekse.
Musiceren tijdens of na het dessert is al in 1900 ouderwets. ‘'t Is geen mode meer
aan het dessert te zingen, maar is men onder enkel intiemen, dan wordt er na het
diner in het salon wel muziek gemaakt,’ aldus Johanna van Woude. Ruim twintig
jaar later zijn piano en zang na een dineetje ten huize van Julie, de zuster van Joop
ter Heul, een illustratie van de licht belachelijke ambities van de gastvrouw - tot de
knappe Leo van Dil achter de piano gaat zitten en wat Engelse liedjes (‘Jest a baby's
prayer at twilight’) ten beste geeft. Joop is haars ondanks ontroerd en zou wel kunnen
‘bulken’.
Uitsluitend na de huiselijke maaltijd werd bij veel families uit de bijbel gelezen.
Het personeel werd uit de keuken in de kamer geroepen om mee te luisteren. De
kleine Henriëtte van Eyk in Amsterdam verbaasde zich erover dat de meiden een
keukenstoel moesten meebrengen om op te zitten, terwijl er zoveel bruikbare stoelen
langs de muur in de eetkamer stonden. Ook bij een domineesgezin in Rotterdam,
in de jaren dertig, schoven de dienstbode en de werkster niet bij het gezin aan tafel,
maar zaten zij op een stoel bij de deur, achter dominees rug.
❖
De Reformbeweging die vanaf ongeveer 1890 op allerlei terreinen van zich deed
spreken, bracht ook nieuwe ideeën over voedsel mee. Vanaf 1894 had Nederland
een vegetarische beweging, waarvan de leden voornamelijk afkomstig waren uit de
gegoede burgerij. De bekende kooklerares Martine Wittop Koning zelf bekeerde
zich tot het vegetarisme, al bleef zij tot 1952 gewoon recepten met vlees publiceren.
Zonder dat de Nederlandse bovenlaag zich massaal tot de ‘reform’ bekeerde,
groeide toch de scepsis over de stijfheid, de overdaad en het weeldevertoon van
het ceremoniële diner. In het toonaangevende keukenhandboek van J. Chiron (en
anderen)
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uit 1908 staan nog steeds voorbeeldmenu's met vierentwintig gerechten; daarnaast
worden echter ‘Huishoudelijke menu's’ met tien tot twaalf gerechten geboden.
Een vooruitstrevend blad als De vrouw en haar huis verklaart al in zijn eerste
jaargang, 1906, dat niets vervelender en smakelozer is dan uitgebreide menu's.
Daarna volgt een suggestie voor een ‘keurig, maar kort’ menu, dat bovendien met
‘zeer snelle bediening’ dient te worden geserveerd. Het telt de volgende gangen:
oesters, aspergesoep, reerug met garnituur, iets van zwezerik, sorbets, verse kreeft
met salade, puddingen, kaas, vruchten en dessert. Tien gangen all-in, een reeks
die een hedendaagse gast van zijn stoel zou doen vallen, bleef een minimum voor
een serieus diner dat tot de Tweede Wereldoorlog praktisch niet daalde.
Maar anders dan bij andere luxe-gewoonten (zoals buitenlandse vakanties) is het
dineren zoals hierboven beschreven, met gasten in rok en avondjurk, en voor elke
drie of vier gasten een knecht of dienster, in de twintigste eeuw niet echt populairder
geworden. In diplomatieke en hof-kringen was en bleef het gewoonte. Ook was het
de gebruikelijke manier om een huwelijk of jubileum te vieren; maar een wining and
dining nation is Nederland nooit geworden.
Het verschil tussen een officieel diner en de huiselijke maaltijd werd dan ook
groter. Zo was toilet maken voor de maaltijd rond 1900 al een beetje overdreven.
De romanschrijfster Therèse Hoven merkte in 1894 op dat dit een opvallend verschil
was tussen het leven in Engeland en hier. Het had in haar ogen ‘iets belachelijks
om een geklede, of zelfs gedecolleteerde japon aan te trekken om het middagmaal
te gebruiken met zijn huisgenoten’. Dat betekende niet dat men zich niet verkleedde:
de moeder van mevrouw Aeijelts trok aan het eind van de middag steevast een
gekledere japon aan, en de kinderen moesten hun schoolkleren, als die smoezelig
waren, voor het eten voor iets netters verwisselen. En dat men zich voor de maaltijd
op zijn minst ‘even op-
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knapte’ - een kam door het haar, de handen wassen (feitelijk naar de we gaan en
dán de handen wassen) - bleef onvermijdelijk.
Betrekkelijk zeldzaam bij de huiselijke maaltijd was persoonlijke bediening. Terwijl
in Engeland en Frankrijk de schotels werden rondgedragen door personeel, dat
vervolgens zwijgend in de eetkamer bleef staan toekijken hoe hun werkgevers aten,
trok in Nederland de dienstbode zich na het binnenbrengen van iedere gang terug.
De Engelsman Meldrum bespeurt hierin een typisch Nederlandse gehechtheid aan
privacy en de intimiteit van het tafelgesprek. (Wat dat betreft dreigde met de uitvinding
van het doorgeefluik van keuken naar kamer weer een terugval. De architect J.J.
Vriend vond het een nadeel dat het personeel door zo'n luik de gesprekken in de
kamer kon beluisteren. Maar hij schreef dit in 1954, en het probleem zou zich niet
lang meer voordoen.)
Onlosmakelijk verbonden aan de dienstbode-in-de-keuken was het belletje onder
handbereik van de huisvrouw. Het belsysteem op elektriciteit (zwakstroom) dat rond
1900 bijna overal de oude tafelbel afloste, was de vroegste toepassing van elektriciteit
in de meeste particuliere huizen. Aan de (gas)lamp boven de eettafel hing, aan een
snoer, een bruin peervormig voorwerp met een wit drukknopje. Daarop drukte
moeder om Mina te waarschuwen dat de soep op was. ‘En als dat belletje eens
defect was,’ zo herinnert mijnheer Aeijelts zich, ‘dan was dat erg hinderlijk, want
dan moest er iemand opstaan en op de gang gaan roepen - terwijl we als regel
natuurlijk niet mochten opstaan tijdens het eten.’
Een derde, belangrijk verschil tussen het diner en de huiselijke maaltijd was de
aanwezigheid van de kinderen aan tafel. Afgezien van speciale gelegenheden sprak
die praktisch overal vanzelf. Is er misschien een verband tussen de aanwezigheid
van kinderen, en de afwezigheid van bediening aan de tafels van de Nederlandse
bovenlaag? Alleen in de grootste huizen was het
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anders, zoals bij de familie De Beaufort op de Heiligenberg in Leusden. Mevrouw
Van den Bosch-de Beaufort vertelt dat ‘de kleintjes’, haar broertje en zij, met de
juffrouw in de kinderkamer aten. Dat was eigenlijk prettiger, want beneden bij haar
ouders aan tafel, waar de oudere kinderen wel meeaten, werd gediend, ‘en dat ging
zo verschrikkelijk langzaam’.
Kinderen waren aan tafel aan strenge regels gebonden - althans in principe. ‘Men
bewijst de kleinen een weldaad,’ weet de schrijfster Louise Stratenus, ‘als men ze
reeds van hun eerste optreden in den huiselijken kring af, leert te zwijgen, wanneer
oudere lieden spreken.’ Kinderen moesten niet alleen hun mond houden, maar ook
brandschoon zijn, niet morsen en niet met hun handen aan het eten zitten. Zij hadden
een speciaal instrumentje bij hun bestek, het schuivertje of schuifje, dat nog het
meeste leek op een miniatuurharkje waarvan de tandjes waren dichtgeslibd.
Op tijd aan tafel zijn was heilige plicht. Een kind dat te laat kwam, ging in sommige
gezinnen meteen naar bed. Voor de overlevering dat kinderen aan tafel moesten
staan in plaats van te zitten, heb ik geen aanwijzingen gevonden, en ook de
legendarische stok-in-de-rug is meer iets waarmee ouders dreigden als iemand er
onderuitgezakt bij zat, dan dat zij het hun kinderen aandeden. Mevrouw Aeijelts
herinnert zich wel een opeenvolging van taboeretten, lager naarmate de kinderen
groter werden; het gebrek aan een leuning zou het rechtop zitten bevorderen, en
een rechte houding was wel de allereerste eis van de tafel-etiquette.
❖
Een wonderlijk, Oudhollands ritueel na de maaltijd was het afwassen van het zilver
en kristal door de huisvrouw aan tafel. De dienstbode bracht daarvoor een teiltje
met sop naar binnen. Het was een keurig teiltje, zo herinnert mijn vader zich uit zijn
jeugd in de jaren dertig: van hout, met banden van
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koper. Er bestonden ook lichte teiltjes van geverfd papiermaché, waarvan het metalen
‘beslag’ slechts uit strookjes zilver- of goudkleurige verf bestond.
Mevrouw Aeijelts weet zestig jaar na dato nog hoe het stokoude zeiltje rook waar
de teil op moest staan. In het doktersgezin waar zij opgroeide werd het zilver na het
afwassen met een flanellen doek opgewreven door de dochters; als zij dat niet
deden kwam voor straf het voorlezen of spelletjes doen na tafel te vervallen. ‘Het
leek wel streng, maar later zei moeder: als ik hier niet achterheen gezeten had, was
jullie zilver niet zo mooi gebleven.’
Ook na het ontbijt, de koffie en de thee werden zilver en porselein aan tafel door
de huisvrouw gewassen. De Engelsman Meldrum verbaasde zich over dit gebruik,
dat in andere Europese landen nooit schijnt te hebben bestaan. Mogelijk is het
voortgekomen uit het afwassen van servies en bestek in de dien- of dessertkamer,
vlak naast het eetvertrek. De architectuurhistoricus Prak wijst erop dat er minder
risico van breuk was als de dingen niet eerst naar de keuken hoefden te worden
gebracht. Het is waar dat ook waar geen dessertkamer was, zilver en kopjes veelal
vlak bij de eettafel zullen zijn bewaard.
Er moest nu eenmaal goed gepast worden op de lange rij heilige voorwerpen die
het ritueel van de maaltijd begeleidden. Van de dienbak waarin Bets de schalen
binnenbracht tot het aanzetstaal waarmee vader het vleesmes scherpte, van de
gegraveerde zilveren servetringen (ter herinnering aan geboorte of doop) tot de
messenleggers in de vorm van zilveren pauwen of kristallen balkjes, van de
ijslepeltjes die een extra feestelijk toetje beloofden tot de aspergeschaal die
misschien maar één keer per jaar op tafel verscheen: stuk voor stuk waren zij
onmisbaar om de eredienst tot een goed einde te brengen.
In deze heilige voorwerpen vloeiden schoonheidszin en materialisme, familiegevoel
en standsbesef ineen tot een onontwarbare combinatie van sentimenten. Zo hielpen
zij mee om eten en
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drinken, van huis uit angstig primitieve bezigheden, om te vormen tot hoogtepunten
van beschaving. En samen met die voorwerpen moesten de veilige rituelen worden
doorgegeven aan latere generaties.
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7 Pudeur
Men wordt verzocht zijne kleederen in orde te brengen alvorens deze
plaats te verlaten.
Opschrift in een urinoir te Breda rond 1910
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Nanja Zeydner weet nog goed hoe haar tante Jeanne rook. Zij hield veel van tante
Jeanne; als je als kind bij haar op schoot kroop, vertelt zij, rook je duidelijk een wat
muffe lucht van oud zweet. Maar dat was niet erg, want tante was zo lief, dat hoorde
gewoon bij haar.
Lichaamsgeur is een van de alledaagse dingen die de meeste mensen te pijnlijk
vinden om over te spreken, zelfs in intieme kring; dat was vroeger zo en het geldt
nog steeds. Maar wat de zaak zelf betreft is er veel veranderd. Vroeger roken heel
veel Nederlanders naar zweet. Je zag het trouwens ook, zeker bij mannen, in de
vorm van witte randjes onder de armen van hun donkere pakken. Dames bestreden
doorlekken en zweetgeur met sous-bras, wasbare okselstukjes van met stof bekleed
rubber in hun japonnen. In onze tijd is een hinderlijke lichaamsgeur in beschaafd
gezelschap uitzonderlijk.
Zulke dingen, te pijnlijk of te alledaags om over te praten, bepalen voor een groot
deel hoe het voelt om ergens in een bepaalde tijd te leven. Als zij veranderen, zijn
het ware revoluties in het persoonlijke leven. Even later zijn zij spoorloos verdwenen
uit het collectieve geheugen; nog maar heel soms vangt iemand een glimp op, in
een gesprek, in een boek - als hij erop let.
Wie zou denken dat een dame zou kunnen griezelen van een danspartner zonder
handschoenen aan?
‘Een heer behoort zich nooit op straat te vertoonen zonder handschoenen,
en, wat meer is, hij behoort ze te dragen ook. (...) Bij het dansen behoort
een heer steeds en behoorlijk gehandschoend te zijn. Dansen met bloote
handen is verfoeilijk, het staat hoogst onbeschaafd en het is voor de dame
met wie men danst buitengewoon onaangenaam.’
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De passage is afkomstig uit een etiquetteboek dat Marguérite de Viroflay en Xavier
de Montrécourt (waarschijnlijk zijn dat pseudoniemen) in 1920 publiceerden. Ook
in andere etiquetteboeken wordt gewaarschuwd dat ‘dansen met bloote handen in
onzen stand eenvoudig ongeoorloofd’ is. De reden is duidelijk: het is te intiem, en
daarom onsmakelijk.
Vaak worden dingen die pijnlijk zijn en tegelijk hoogst belangrijk, zo zorgvuldig
verzwegen dat het latere generaties helemaal niet opvalt. Natuurlijk, vroeger plasten
en poepten mensen ook, zij werden ongesteld, kleedden zich uit, zij zweetten, roken
elkaars luchtjes en, niet te vergeten, zij deden (of dachten) aan seks. Allemaal
dingen die ook nu nog verbonden zijn met schaamte. Maar de pudeur, de kuisheid
in de ruimste zin van het woord, dus ook in het niet-seksuele, was in het algemeen
groter.
Pudeur is niet standsgebonden, tenminste niet zoals het gebruik van
messenleggers dat is. Toch waren ook op dat gebied de verschillen tussen ‘hoog’
en ‘laag’ een eeuw geleden groter. Pudeur eist privacy, en privacy vraagt om ruimte:
wc's die op slot kunnen, slaapkamers (of tenminste bedden) voor één persoon,
wasgelegenheden waar iemand zich kan afzonderen, geluiddichte muren. Allemaal
onbereikbare zaken voor een groot deel van de bevolking. In 1909 had de helft van
de Nederlandse woningen één of twee kamers, terwijl het gemiddelde huishouden
in die tijd 4,58 personen telde. De wc's, indien aanwezig, moesten in volksbuurten
door verschillende gezinnen worden gedeeld; badkamers waren er niet. De meeste
mensen leefden met vuil, lawaai en een schrijnend gebrek aan privacy. Pudeur is
onder zulke omstandigheden een luxe.
En toch werden ook de onderste bevolkingslagen meegevoerd in de grote
historische beweging die moderne sociologen het ‘beschavingsoffensief’ noemen.
Artsen, en later ook huishoudleraressen werkten sinds het midden van de
negentiende eeuw onvermoeibaar aan de ‘verheffing’ van het volk, en zij hadden
het tij (beter gezegd: de welvaartsgroei) mee. Intussen probeerde
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de bovenlaag haar eigen voorsprong te behouden door zelf ook steeds fijngevoeliger
en discreter te worden. Alleen zo bleef de broodnodige distinctie bewaard.
In etiquetteboeken zoals dat van Viroflay en Montrécourt worden geen woorden
vuilgemaakt aan bepalingen die het betere lezerspubliek geacht werd niet nodig te
hebben - of die te pijnlijk waren om op te schrijven. Anders was het in traktaten voor
arbeiders, zoals Het boek voor moeder en dochter, een rooms-katholiek werkje dat
in 1912 zijn derde druk beleefde. Hier wordt bijvoorbeeld verkondigd dat alléén
kinderen onder de vijf jaar in de ouderslaapkamer mogen slapen, en dat jongens
en meisjes afzonderlijke slaapkamers moeten hebben. Ook moeten die gescheiden
worden gewassen; als er een kindermeisje is, is het toch beter als moeder zelf de
jongens wast. Voorts is het niet gewenst dat kinderen te lang wakker in bed liggen,
en moeten zij slapen met de handen boven de dekens.
Poelen van geïnsinueerde zonde spreken uit deze tekst, die ondanks het
kindermeisje duidelijk is bedoeld voor de lagere standen - al vraag je je af hoe die
aan de benodigde slaapkamers moesten komen. ‘Fatsoenlijke mensen’ kónden
zulke adviezen eenvoudig niet nodig hebben.
❖
Pudeur beheerste het leven van alledag in een mate die wij niet goed kunnen
navoelen. Onopvallende kleinigheden - zoals mensen die het consequent over het
‘helpen’ van een baby hebben, waar wij zouden spreken van ‘verschonen’, of het
voorschrift dat een dame te paard nimmer met haar tong mag klakken om haar
paard aan te sporen - zijn tekenen van pudeur. En pudeur is het, die Jeanne Kloos
in de jaren twintig doet schrijven dat het beter is om een corset te dragen, daar
anders ‘delen van de rug’ zo onaantrekkelijk bewegen. Het dringt niet meteen tot
ons door dat zij het heeft over het lillen van de billen.
In haar autobiografische roman Eva beschrijft Carry van
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Bruggen hoe de hoofdpersoon als kind hoort dat een strenge, vrome juffrouw terwijl
zij koorts had, de vreselijkste woorden heeft gezegd. Het schijnt dat zoiets kan
gebeuren als je koorts hebt; en zelf heeft Eva per ongeluk ook wel eens van die
lelijke dingen gelezen, die zij dus zonder het te willen zou kunnen uitspreken! Een
panische angst voor ziekte en koorts overvalt haar.
De vrees dat het hek van de dam, de geest uit de fles, de teugels los zullen raken
is een hoofdmotief van het burgerlijke leven. Zelfbeheersing te allen tijde is een
morele plicht - maar ook een kwestie van standsbesef. Beheerst gedrag is een
belangrijk middel om je te onderscheiden van de ongewassen, ongedisciplineerde
massa, zeker in een steeds burgerlijker samenleving, die weinig andere
onderscheidingsmiddelen (zoals adellijke titels of flamboyante kleding) biedt.
Waarom bijvoorbeeld laat de aristocratische Natalie Bruck-Auffenberg zich in haar
etiquetteboek (waarvan in 1897 de Nederlandse bewerking verscheen) zo
geringschattend uit over het huwelijksfeest? ‘Hoe beschaafder en fijngevoeliger de
menschen geworden zijn, hoe meer behoefte zij gevoelen de bruiloft, deze gewichtige
gebeurtenis in het leven, te beschouwen als eene zaak, die geheel de betrokkenen
aangaat. Het zal ten slotte dan ook wel gewoonte worden, zooals het in zeer
beschaafde kringen nu soms reeds gebeurt, eenvoudig voor de dag te komen met
de aankondiging, dat het huwelijk gesloten is.(...)’
Johanna van Woude, wier boek Vormen een jaar later verscheen, zegt het haar
na: ‘- hoe wilder en onbeschaafder de volksstam, des te meer uiterlijk vertoon en
zinnelooze ceremonieën nog bij de huwelijksplechtigheid.’ Waarom? Ik denk dat
pudeur en snobisme hier hand in hand gaan; dat beide dames het schrikbeeld van
de boerenbruiloft voor ogen staat. De volkse braspartij waarbij de drank iedereen
verbroedert en de heilwensen vol zitten met schuine grappen. Een bruiloft is immers
uiteindelijk de sanctionering van geslachtsverkeer; de meest preutse en de meest
prozaïsche geesten zijn zich daar het sterkst van
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bewust. Ook koningin Victoria vond, naar het schijnt, een huwelijk altijd een tikje
gênant.
❖
Toen de vader van Annie Schmidt stierf - het was 1951, hij was tachtig - had zijn
weduwe één voldoening. Hij had nooit haar benen gezien. Dat had zij zo weten te
houden in tien jaar verlovingstijd en vijftig jaar huwelijk. Als kind hadden mevrouw
Schmidt en haar zusje namelijk de Engelse ziekte (rachitis) gehad, waardoor zij
klein waren gebleven, en hun beentjes kort en krom. Gelukkig konden de zusjes
toen zij opgroeiden lange rokken gaan dragen, want dat was in hun tijd gewoon. Zij
raakten ieder verloofd met een student in de theologie, en er was geen sprake van
dat die ooit hun benen zouden zien. ‘Ik geloof trouwens dat in die tijd studenten in
de godgeleerdheid niet eens wisten dat meisjes benen hadden,’ zegt mevrouw
Schmidt later ironisch tegen haar dochter Annie. Daarna vertelt zij over de lange
nachtponnen van het jeugdige domineesechtpaar dat trouwde in 1900, en over hoe
alle intieme scènes zich in hun latere leven onder de dekens afspeelden.
De ouders van Annie Schmidt waren niet erg gelukkig getrouwd, maar de pudeur
die het denkbaar maakte dat een man nimmer zicht had op zijn vrouws blote benen
was vóór 1940, en zeker voor 1910, niet ongewoon. De omgang tussen man en
vrouw was in veel gezinnen, cru gezegd, wel geslachtelijk maar niet vertrouwelijk.
Dat men het bed deelde betekende nog niet dat men elkaar ook voluit naakt zag,
niet in de badkamer en niet - stel je voor - in slaap- of woonvertrek.
Toch waren gescheiden slaapkamers weinig gebruikelijk. Bruck-Auffenberg
verklaart dat voor deze Franse gewoonte veel te zeggen is, zeker als men niet meer
heel jong is. ‘Gedurende het wasschen en kappen ziet niemand er voordelig uit,’
voert zij aan, maar zij geeft toe dat het voor een vrouw moeilijk is om op zo'n besluit
(van scheiding der slaapvertrekken) aan te sturen -
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en dat het ook bepaalde risico's met zich meebrengt. Ontrouw, zo begrijpt de lezeres,
ligt op de loer.
Ook in huis, zelfs onder getrouwde paren was de omgang aanzienlijk minder vrij
dan na de seksuele revolutie. Intiem contact vond plaats in het donker, onder de
dekens; en als sommige echtelieden elkaar dan wel eens naakt zagen, dan was
het nog lang niet gezegd dat zij zich ooit ongekleed aan hun kinderen vertoonden.
Het is waar: er waren ook gezinnen, zoals dat van dominee Zeydner en zijn vrouw,
waar men zich niets gelegen liet liggen aan allerlei regels. Hier sliepen de kinderen
tot hun zesde wél gezellig op de ouderlijke slaapkamer, en waren, als dat zo uitkwam,
ook getuige van het kattenwasje van hun moeder bij de wastafel. Het is verleidelijk
om te denken dat juist in verlichte, minder kleinburgerlijke kringen de omgangsvormen
iets losser waren - maar dat zou nog moeten worden onderzocht. In het algemeen
was ook in de bovenlaag de kuisheid groot. Men hoorde zich te bedekken, zo simpel
was dat. En vóór de Eerste Wereldoorlog bedekte men zich bijna letterlijk van top
tot teen.
Rond 1900 werd een dame geacht niet meer huid te laten zien dan die van haar
gezicht en haar handen. Zelfs om haar hals stond de kraag nog een eindje omhoog,
gesteund door baleintjes. Als een jurk wijder was uitgesneden, droeg zij een guimpe,
een inzetje van witte of zwarte, fijne stof rond de hals. De enige uitzondering waren
avondjurken, waarbij in ieder geval jongere vrouwen zich aan decolletés waagden.
Na 1910 werd de halslijn ook overdag ruimer, al bleven veel Nederlandse dames
nog lang hooggesloten. Japonnen met V-hals, die na 1918 opkwamen, droegen
ouderen met guimpe. Of zij droegen, zoals mijn overgrootmoeder, toch op zijn minst
een collier de chien rond de anders zo blote hals. Aanvankelijk bleven velen zelfs
onder de ‘halve mouwen’ die na 1900 opkwamen, kanten ondermouwen dragen.
Het taboe op blote huid gold ook voor de benen. Na 1916
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werden rokken korter, en de donker gekleurde kousen werden vervangen door grijs
of beige. Maar de ‘vleeskleurige’ kousen die in 1925 voor het eerst te koop zijn - en
nog wel van zeer dunne, glanzende rayon of zijde - worden aanvankelijk uiterst
choquant gevonden.
Na de Eerste Wereldoorlog veranderde er ontzettend veel. Alles waar verlichte
geesten sinds dertig jaar voor hadden gepleit - algemeen kiesrecht, vereenvoudiging
van de mode - leek nu ineens te kunnen. Het was een omwenteling in de levensstijl,
vergelijkbaar met wat later in de jaren zestig gebeurde. Niet alleen rokken werden
korter, maar ook haren. Daarvóór droegen kleine meisjes hun haar lang, liefst met
een grote strik, en als zij zeventien, achttien jaar werden, staken zij het op. Vanaf
1918 worden kleine meisjes ‘kort geknipt’, en even later zetten ook jonge vrouwen
die stap, zoals de pasgetrouwde Joop van Dil-ter Heul: ‘Ik voelde de schaar in mijn
nek. Ik zag mijn schamele pracht vallen. “Nooit meer permanent,” dacht ik. “Wat
zalig.”’ Het jongenskopje, de shingle of de Eton crop, volgde rond 1928.
De eerste blote knieën op straat waren die van kinderen. Zij gingen 's zomers
sokken dragen in plaats van lange kousen. Een man kon in de jaren twintig nog zoals Frans Denslagen in Castricum overkwam - door een politieagent worden
aangehouden als hij in korte broek over straat liep. Voor dames waren lange broeken
al een hele stap. Voor op de fiets waren er altijd al ‘gedeelde rokken’ geweest, maar
vanaf 1920 vertoonde een enkele onverschrokken dame zich wel eens in lange
broek.
De meesten bleven in rok tennissen, fietsen, roeien en zelfs skiën. Als er gevaar
voor ‘inkijk’ bestond, trok je onder je rok een zwarte (tweede) onderbroek met elastiek
in de pijpen aan, zoals de leerling-kok Antoon Jansen de dames rond 1932 zag
dragen bij theehuis Soesterdall. ‘Als ze hard wilden lopen, dan stopten ze al hun
rokken in hun directoire. Als boerenjongen uit Ockhuizen, waar niet zoveel te beleven
was, keek ik mijn ogen uit...’
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Truien, eens voorbehouden aan schaapherders en een enkele artiest, begonnen
dankzij de sportbeoefening opgang te maken. In De vrouw en haar huis is in
december 1918 de eerste afbeelding van een damestrui te vinden. Hij is van vrij
dikke zwarte wol, of half wol, half katoen, en gebreid door de Werkverschaffing aan
volwassen blinden aan de Plantage Middenlaan te Amsterdam. De boorden zijn
omhaakt met paarsrode wol, en hij wordt gedragen op een rok met een duidelijk
folkloristische inslag: van een Volendammer zwart-witte streep.
Geaccepteerd als daagse kleding voor heren, al was het maar binnenshuis, wordt
de trui pas ruim na de Tweede Wereldoorlog. Ik herinner mij hoe mijn vader kort na
1960 die gewichtige stap zette, en zijn vest-en-jasje op een avond verwisselde voor
een trui. Respect voor onze moeder, zo legde hij aan ons verbaasde kinderen uit,
had hem tot dusver belet thuis minder correct gekleed te gaan dan op zijn werk.
Maar nu ‘kon het wel’, want de tijden waren veranderd, en zo erg incorrect was een
trui eigenlijk ook niet.
❖
In 1915 schrijft een dame die in Indië woont een brief aan haar dochter in Nederland,
en excuseert zich dat zij met potlood schrijft in plaats van met inkt. Zij licht toe dat
zij op haar kleedkamer zit: ‘Daar ik het zoo warm heb zit ik en profond négligé, en
dat kan ik alleen doen hierboven waar nooit een boy komt maar ook nooit inkt!’ De
elegante term en profond négligé laat veel ruimte voor de verbeelding: was mevrouw
naakt? Zat zij in een hemdje, in een open kimono?
In de negentiende eeuw was het voor een dame nog heel gewoon om zich pas
's middags te kleden; 's ochtends was zij min of meer onzichtbaar, en kon als zij dat
wilde zelfs in bed blijven liggen. Zij ontving geen bezoek en hoefde dan ook niet te
worden gekapt of in een corset geregen, wat een groot gemak was.
Tegen 1890 werd het negligé een iets meer geaccepteerde
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dracht. De kimono, saut-de-lit of ochtendjapon, nog steeds comfortabel corsetloos,
werd onderdeel van de mode, een dracht waarin sommige dames hun intimi
ontvingen. Uit Engeland waaide de tea-gown over, een weelderig gewaad dat de
zeldzame combinatie bood van comfort en pikanterie. Het ambigue van de tea-gown
blijkt uit een scène in Een Huwelijk van Cornélie Huygens: Mathilde oogst de
bewondering van haar sullige man met een tea-gown van violetkleurig pluche met
geelwitte kant, waarvan de lange sleep in bevallige plooien over het tapijt golft. Op
de vraag of zij zich mooi heeft gemaakt voor de komst van zijn oude vriend Mentorff
antwoordt zij nuffig dat dit een huistoilet is, dat zij strikt genomen niet eens 's avonds
mag dragen...maar eigenlijk is de bezoeker een oude liefde van haar.
In de jaren twintig en dertig, als op allerlei gebied de regels minder strikt worden,
gaat het negligé er juist een beetje uit. Dames zijn geen tere wezens meer die thuis
in wolken van kant op chaises-longues hangen. Bovendien wordt de daagse kleding
in deze tijd minder ongemakkelijk, het ondergoed minder insnoerend, het kapsel
eenvoudiger. Het is nu minder lastig om 's morgens al gekleed voor de dag te komen.
Daarmee is ook weer een stukje van het verschil tussen dames en gewone vrouwen
verdwenen.
Wat het negligé voor een dame was, waren de hemdsmouwen voor een heer.
Met dit verschil dat het overhemd veel langer beschouwd bleef worden als
onderkleding, en een heer in hemdsmouwen, ook thuis, altijd ontoonbaar was. In
hemdsmouwen kwam geen heer zijn slaapkamer uit. Als de hoofdfiguur van Theo
Thijssens Het taaie ongerief toevallig een wit overhemd draagt en op een warme
dag op de kweekschool zijn buis uittrekt, wordt hij streng terechtgewezen. ‘Dat doen
ze zondags in de Jordaan hoor,’ zegt meneer. ‘Ga je aankleden Van Santen, en
dadelijk!’
Ouderwetse heren - en dandy's - hulden zich thuis wel eens in een huisjasje van
fluweel of kasjmier. Sommigen droegen

Ileen Montijn, Leven op stand 1890-1940

189
daarbij een fez-achtige huismuts, zoals de schilder Mesdag (1831-1915) op een
bekende foto. Dit was oorspronkelijk een tenue om in te roken, maar naarmate de
sigaret het won van de sigaar en dames ook steeds meer gingen roken, verloor de
aparte rookdracht zijn functie.
De ‘emancipatie’ van verschillende kledingstukken van werk- of sportkleding tot
geaccepteerd of zelfs chic, is al vaker beschreven. Het standaardvoorbeeld is de
spijkerbroek, maar het geldt ook voor de trui en de blazer. Een heel vroeg voorbeeld
is de schort, maar dan als huisdracht voor kinderen.
Het idee om kinderen, die morsige wezens, schorten voor te binden ligt voor de
hand. Op zeventiende-eeuwse portretten zijn al kinderen met gesteven schortjes
te zien. Aan het eind van de negentiende eeuw werd de schort een onmisbaar
kledingstuk voor het kind van stand, tenminste binnenshuis. Een volwassen dame
zou zich in dezelfde tijd nimmer met een schort hebben vertoond, zo zij die ooit al
droeg. Schorten waren voor meiden, werkvrouwen en verpleegsters, en Henriëtte
Roland Holst vervult het in 1905 met afgrijzen (zo vertelt haar biografe Elsbeth Etty)
dat de vrouw van Karl Kautsky, Luise, zich aan haar bezoekers met een schort
vertoont.
Maar voor meisjes en kleine jongens was, zoals gezegd, een schort in huis
verplicht. In een bron uit 1921 herinnert een dame zich de schorten van haar jeugd,
‘boezelaars’ geheten, ‘breede witte lappen met armsgaten en schuif van boven, die
ons, kinderen, vroeger omhulden, zodra wij in huis waren. Op een verborgen hoekje
in den grooten gang was het kinderkapstokje, daar hingen óf de schorten óf mantel
en hoed, want een noodzakelijk gevolg van het uittrekken van het straatpakje was
het aandoen van den huisboezelaar’.
In de jaren twintig waren kinderschorten bont gekleurd, en zo fleurig dat het wel
overjurkjes leken; witte schorten waren ouderwets geworden. Toch herinnert Nanja
Zeydner zich de verplichte witte schorten op de lagere school, Instituut Bender in
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Rotterdam, die zij vanaf 1932 bezocht. Iedere maandag moesten de leerlingen een
schoon, gesteven en gestreken exemplaar van huis meebrengen, die
zaterdagmiddags weer meeging om te worden gewassen.
❖
In Engeland noemde de bovenlaag het gewone volk vroeger de great unwashed.
Jan met de pet, zo werd algemeen gedacht, waste zich niet. In het Nederlands
bestaat zo'n uitdrukking niet, maar dat ‘hoog’ vies was van ‘laag’, is duidelijk. Het
scherpst kwam dat tot uiting in de behandeling van huispersoneel, dat in de keuken
eigen bordjes, kopjes en bestek had, en dat zoveel mogelijk buiten de sanitaire
voorzieningen van de werkgevers werd gehouden.
Waren de dokter, de notaris en de dominee werkelijk schoner dan de dienstbode,
de sjouwer en de kruidenier? Gemiddeld misschien iets, want zoals pudeur ruimte
eist, kost hygiëne geld. Geld voor schoon water en zeep, wastafels, badkamers,
mankracht om kleren te wassen, brandstof voor warm water. Bovendien sloegen
moderne inzichten omtrent hygiëne vanzelfsprekend het eerst aan in de lezende
klassen.
Maar groter dan het verschil tussen de sociale lagen toen, is het verschil tussen
toen en nu. Want de wereld van douches, wasmachines, shampoos en deodorants
die na de Tweede Wereldoorlog is opengegaan, stelt alle persoonlijke hygiëne van
daarvóór in de schaduw. Dagelijks schone kleren aan te trekken en je dagelijks van
top tot teen te wassen (inclusief je haar) zoals veel Nederlanders nu doen, was in
1920 heel, heel uitzonderlijk. Om, zoals Jeanne Kloos-Reyneke van Stuwe haar
lezeressen in 1927 aanbeveelt, tweemaal daags te baden, 's ochtends koud en 's
avonds warm, zouden de meeste mensen bespottelijk hebben gevonden.
Dat men überhaupt met enige regelmaat baadde, was al een recente ontwikkeling.
Rond 1800 betekende lichamelijke proper-
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heid in de eerste plaats regelmatig schoon linnen aantrekken. Het ondergoed vormde
de wasbare barrière tussen het vettige lijf en de nauwelijks wasbare (want wollen
of zijden) bovenkleding, die dat lijf dan ook nergens raakte. Geleidelijk wonnen
ideeën over de noodzaak van hygiëne, lichaamsbeweging en frisse lucht veld. De
denkbeelden van Duitse genezers als Priessnitz en Kneipp, maar ook de verhalen
van reizigers over Turkse baden in het Midden-Oosten speelden daarbij een rol.
Daar kwam bij de ontdekking van micro-organismen in de tweede helft van de
negentiende eeuw.
In traktaten voor de arbeidende klasse stond dan ook steevast dat je vaak in bad
moest. ‘Wascht uw daaglijks van hoofd tot voet met koud water, 's winters met lauw,
en droogt u dan met een groven handdoek flink af, want de alsdan plaats hebbende
wrijving is der huid even heilzaam als het wasschen zelf,’ zo schreef Betsy Perk al
in 1868 in haar bewerking van een boekje voor jonge dames van de Duitse Henriëtte
Davidis. Ook de Engelse Mrs. Samuel Barnett, wier adviezen werden vertaald door
mevrouw Bakker Korff-Hoogeboom, verkondigde in 1891 dat het beter was elke
dag het ‘gansche lichaam’ te wassen (en dat wie kleinbehuisd was, zich wel achter
een kamerscherm kon verbergen).
Maar de raadgeefsters konden zeggen wat zij wilden, haast niemand waste zich
dagelijks van top tot teen. De dokter, de notaris en de dominee gingen eens per
week in bad - net als de dienstbode, de sjouwer en de kleine kruidenier. Men baadde
op zaterdag, en daarna trok men schone kleren - of alleen schoon ondergoed - aan.
In arbeidersgezinnen kwam er een teil in de keuken te staan, en ging iedereen in
hetzelfde sop; de kinderen van de dominee kregen een teil bij de Salamanderkachel
in de kamer, en luxe kindertjes werden op de badkamer geholpen door juffie. In dit
opzicht waren de Nederlanders van een roerende eensgezindheid.
Tussendoor kon men altijd een waslapje langs het gezicht en
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bepaalde lichaamsstreken halen. De gevoeligheid voor lichaamsgeuren nam toe.
‘Het is ook in letterlijken zin plicht ervoor te waken, niet bij anderen in slechten reuk
te staan,’ verklaart mevrouw Van Zutphen-van Dedem in haar boek Goede manieren
(1928). In 1919 had in een Amerikaans tijdschrift, Ladies' Home Journal, voor het
eerst een reclame voor een deodorant gestaan; het kostte het blad tweehonderd
abonnees.
Nederland was zover nog lang niet. Pas in de jaren dertig begonnen hier
advertenties te verschijnen die zinspelen op zweetlucht of slechte adem. ‘Niemand
is er vrij van. Waarvan? Daarvan. B.O. is de reden dat je scharrel je verlaat...’ zongen
straatjongens; B.O. (body odour) was een vondst van het zeepmerk Rexona. Echte
deodorants waren er in Nederland voor de Tweede Wereldoorlog niet. Men moest
zich behelpen met water en zeep, eau de cologne, talkpoeder - en vaak schone
sous-bras.
Maar de verkoop van zeep begon in de jaren twintig spectaculair te stijgen, en
curieus genoeg werd voor een ander ‘discretie-artikel’ al wel geadverteerd:
ontharingscrèmes. Dit was een direct gevolg van de opkomst van doorschijnende
kousen en jurken met korte mouwen. In advertenties voor het bekende merk
ontharingscrème Vieto zwaait een aantrekkelijke jonge vrouw vrolijk fietsend met
haar arm: vaarwel overtollig haar!
Het hoofdhaar was weer een ander probleem. Dat te wassen was een heel karwei,
vooral voor dames en meisjes met lang haar (vóór 1918 praktisch iedereen), en
gebeurde dus maar zo nu en dan. Haren waren haast per definitie vies. Veel vaker
dan nu werd het haar dan ook bedekt. Zeker tot 1900 droegen veel deftige oude
dames gehaakte of kanten mutsjes, en onder het volk bleef die gewoonte nog veel
langer bestaan. Uiteindelijk leefde de muts alleen in klederdrachten voort.
Dames van stand gingen meestal naar de kapper om heur haar te laten wassen.
In 1919 staat een artikeltje van de prominente huishoudlerares Suze Meyboom in
De vrouw en haar huis met aanwijzingen hoe je het zelf kunt doen ‘om dure
kappersre-
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keningen te voorkomen’. Als wasmiddel beveelt zij ‘Selmas' ammonia’ aan. Er
bestond al shampoon, vloeibaar of in poedervorm, veelal door drogisten zelf
vervaardigd (een recept noemt de ingrediënten; fijne zeeppoeder, dubbelkoolzure
soda, koolzure ammonium, reukolie en natriumperboraat). Maar juffrouw Meyboom
vond dat waarschijnlijk zonde van het geld.
Mannen droegen hun haar aan het begin van de eeuw vaak en brosse geknipt.
Snorren waren zeer geliefd. Scheren hoefde een heer niet zelf te doen. Annie
Salomons beschrijft het scheerritueel bij haar vader: de barbier kwam om de andere
dag 's ochtends aan huis, alleen op vrijdag en zaterdag twee dagen achter elkaar
met het oog op de zondag. Van tevoren moest een van de dienstmeisjes een stoel
en een tafeltje klaarzetten, een handdoek, een kommetje met heet water, een
metalen bakje, een stuk zeep en een kwast. ‘De barbier bond zijn cliënt de handdoek
om, zeepte hem in, dat de vlokken in het rondvlogen, en dan hoorde je het droge
schrappen van het mes...’
Wat zeker één keer per dag hoorde te gebeuren was tandenpoetsen. Tandpoeder
en tandpasta - rood gekleurd - maakten drogisten desgewenst zelf. En zoals er
talloze soorten haarwaters, haaroliën en pommades waren, zo bestonden er voor
de mondverzorging recepten voor tand- en mondwaters bij de vleet. Daarnaast
waren er veel merkartikelen die in advertenties werden aangeprezen als middelen
tegen kaalheid, roos en andere kwalen. In Het Leven van 1916 vinden wij zelfs een
advertentie waarin het mondwater Odol wordt aanbevolen voor kinderen die slecht
leren, want: ‘maar al te dikwijls zijn slechte tanden de oorzaak’.
❖
Ondergoed en kousen die een week werden gedragen door mensen die zichzelf in
zo'n week ook slechts summier reinigden, waren - om het vriendelijk uit te drukken
- echt aan de was toe. Kousen werden hard, hemden vettig en groezelig, en
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bij onderbroeken stokt de verbeelding - alleen al omdat wc-papier en maandverband
(als men die al gebruikte, en het niet hield bij krantenpapier en oude lapjes) een in
onze ogen nogal rudimentaire gedaante hadden.
Linnen of katoenen ondergoed maakte deel uit van de grote was; de
kostuumhistorica Eline Canter Cremers herinnert zich uit haar jeugd het ‘akelige
geknars’ waarmee na het zaterdagse bad ‘de stijf gesteven en op elkaar geplakte
hemden, nachtponnen en hansoppen uit elkaar en over het kind werden getrokken’.
Maar dure lingerie was gemaakt van tere stoffen - zijde of fijne batist, geborduurd
of met kant - en werd daarom met de hand gewassen. Ook was dameslingerie
steeds vaker van synthetische stoffen als rayon, veel gemakkelijker te wassen dan
ouderwetse zijde. En ten slotte hadden de rijken vaak kasten vol ondergoed. In
principe konden zij dus heel vaak schoon ondergoed aantrekken, maar of dat ook
gebeurde is de vraag. Er waren zelfs tussenoplossingen: een Duitse kostuumhistorica
vertelt dat sommige mevrouwen hun ondergoed één of twee dagen droegen, waarna
het kamermeisje, dat dit dan nog helemaal niet vies vond, het nog een poosje aan
mocht.
Properheid is een betrekkelijk begrip. In principe zou iedereen, van hoog tot laag,
de stelregel hebben onderschreven dat ondergoed hoorde te zijn: schoon en heel.
Al was het maar omdat je nooit wist wat je zou overkomen. Zo vermaanden
grootmoeders hun kleinkinderen te letten op de netheid van hun ondergoed, omdat
je immers altijd onverhoopt in het ziekenhuis kon belanden, waar vreemde ogen
het te zien zouden krijgen. Die gedachte is te herkennen in de overpeinzingen van
Bernard Terlaet in Ina Boudier-Bakkers boek Armoede (1909). Hij heeft geen vrouw
om zijn goed in orde te houden. ‘Hij kon toch zóó niet loopen, hij zou zich geneeren,
als hij eens een ongeluk kreeg...’
Op het gebied van het ondergoed voltrokken zich tussen 1890 en 1940 grote
veranderingen. Allerlei technische vernieuwingen
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droegen daaraan bij - de uitvinding van het elastiek, van het machinaal geweven
tricot en van synthetische stoffen bijvoorbeeld - maar ook nieuwe opvattingen over
gezondhieid en hygiëne. De Reformbeweging deed veel meer dan actie voeren
tegen het insnoerende corset: zij maakte deel uit van een veel bredere beweging,
een smaakverandering in de richting van elegante eenvoud en vrijere
omgangsvormen. Dat alles werkte samen in een richting die je zou kunnen
samenvatten met het woord ‘opluchting’.
Niet dat het ondergoed dat werd gepropageerd door dr. Gustav Jaeger nu direct
zo'n opluchting was. Jaeger, professor in de zoölogie te Stuttgart, begon tegen 1880
te verkondigen dat de stadsmens, ja de hele ziekelijke beschaving weer gezond
zou worden door het dragen van wol. Hij ontwierp het spreekwoordelijk geworden
grauwe Jaeger-ondergoed van ongeverfde wollen tricot, maar ook bovenkleding,
die weinig succes had. Jaeger schreef zelfs beddengoed van zuiver wol voor. Zijn
ideeën vonden veel weerklank in vooruitstrevende kringen, ook in andere landen.
In Nederland werd Jaeger-ondergoed al vroeg geïmporteerd. Een firma als Jansen
& Tilanus bracht ook eigen ‘Jaeger’ op de markt.
In Engeland bekeerden G.B. Shaw en Oscar Wilde zich tot de Jaeger-leer, en
droegen dus 's zomers en 's winters hooggesloten wollen onderpakken met lange
mouwen en pijpen. Louis Couperus steekt in Langs lijnen van geleidelijkheid de
draak met het verschijnsel. De heldin van het boek ziet in een pension in Rome
twee Engelse daraes, ‘(...) lang en hoekig, groezelig van haar, in zonderling
uitgeknipte evening-dress, die borst en armen vertoonde, comfortabel gedekt door
een grauwen Jaeger-borstrok, waarover dan nog rustig-weg snoeren van groote
blauwe kralen hingen’. Het tweetal zit aan tafel te lezen in esthetische werken en
eet heel vies met de vingers.
Achter Jaegers idee dat de mens van top tot teen in wol gehuld moest gaan,
scholen ideeën over goede en kwade uitwase-
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mingen van het lichaam, die aldus het beste konden worden opgevangen. Okselen voetengeur zouden als vanzelf verdwijnen, de kleding zou zelfs niet gewassen
hoeven te worden. Achteraf is het verbluffend dat ondergoed dat zoveel kriebeligheid
paarde aan zoveel zweterigheid, überhaupt liefhebbers vond (al was dat dan alleen
in de hogere standen, want het wassen, dat natuurlijk toch nodig bleek, was erg
lastig. en voor gewone mensen was Jaeger veel te duur). Het is in ieder geval een
aanwijzing dat het ondergoed dat men daarvóór droeg, niet veel prettiger kan zijn
geweest.
Dr. Jaeger was niet de enige ondergoed-hervormer. Andere medici pleitten voor
het dragen van katoen, voor het aloude linnen of voor niets dan zijde op de huid.
Ook werd, deels door dezelfde figuren, aan het eind van de negentiende eeuw voor
het eerst met succes getornd aan het corset, dat verplichte dracht was voor iedere
respectabele vrouw.
De bemoeienis van al die artsen met ondergoed (en ook met kinderkleding, die
in deze tijd snel veranderde) is opmerkelijk. Het streven naar modernisering was
kennelijk zo gewaagd dat het gezag van artsen welkome legitimatie bood. Het doet
denken aan de seksuele revolutie die rond 1960 begon. Ook toen werden er
aanvankelijk medici bij gesleept omwille van de respectabiliteit.
Overigens moet bij de schrikaanjagende aanblik van Jaegers wollen onderpakkken
worden bedacht dat alle herenonderbroeken en -hemden nog jaren lange
broekspijpen en mouwen hadden. Pas na de Eerste Wereldoorlog kroop de
onderbroek (die een heer bij voorkeur van zijden tricot droeg) naar de knie omhoog,
tenminste voor de zomer. Toen verschenen ook hemden met korte, en later zonder
mouwen, en een tijdlang waren combinaisons, onderpakken in één stuk, geliefd.
De gebruikte stoffen werden dunner, tot echte netstoffen voor warme dagen toe:
geen onderhemd onder het overhemd aantrekken was nu eenmaal ondenkbaar.
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Immers, een naakte mannentorso was bijna net zo schokkend als het vrouwelijke
equivalent. Ook op het strand bleef het mannelijk lichaam steevast tot de schouders
bedekt - en waren badjassen onmisbaar om naar de kleedhokjes of de ijscokar te
lopen.
Binnenshuis symboliseerde de pyjama het aanbreken van een nieuw tijdperk.
Niet langer was een heer 's nachts een hulpeloos, geslachtsloos wezen in een witte
jurk. De pyjama, van gestreepte keperflanel en afgewerkt met uniform-achtige
tressen op het jasje, was aanzienlijk toonbaarder dan het nachthemd. Hij werd om
te beginnen voor op reis aanbevolen. Het Engelsch Herenmodemagazijn Adriaan
Schakel (aan de Heiligeweg te Amsterdam) adverteert al in 1885 met Pyjama
Sleeping Suits, maar is daarmee buitengewoon vroeg. De doorbraak van dit vrolijke
kledingstuk dateert van na 1914; korte tijd later gaan ook jonge vrouwen het dragen.
Dat is een eerste stapje naar de lange broek; het tweede is dan de strandpyjama,
die in de jaren twintig in badplaatsen verschijnt en vreselijk spannend wordt
gevonden.
❖
Anders dan wel eens wordt gesuggereerd, bleven de meeste Nederlandse dames
tot de Tweede Wereldoorlog gewoon corsetten dragen. De gedachte dat het lichaam
‘steun’ nodig heeft was algemeen. Diezelfde gedachte lag ten grondslag aan het
inbakeren van zuigelingen, iets waar artsen - onder wie Aletta Jacobs - eveneens
tegen pleitten; ook die gewoonte stierf maar langzaam uit. Kindercorsetjes,
corsetlijfjes of ‘bindlijfjes’ (die niet knelden, maar, zo meende men, recht hielden en
steunden) zijn tot in de jaren twintig in Nederland gedragen. Waarschijnlijk moet
zelfs het navelbandje, dat in Nederland pas kort geleden verdween, worden gezien
als een late loot aan dezelfde stam.
Jongetjes hoefden rond 1900 als zij zes of zeven waren,
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meestal geen corset(lijfje) meer te dragen. Behalve als zij scheef waren, want dan
stond hun ouders een hele batterij aan ‘rechthouders’ ter beschikking, te koop bij
corsettenwinkels. Geïllustreerde catalogi tonen angstaanjagende constructies met
riemen en stalen veren; het bekendste merk heette onheilspellend Dr. Teufel's
Patent. Kleine meisjes groeiden naar steeds damesachtiger corsetten toe.
Chique dames lieten hun corsetten aanmeten in Parijs. De oud-politicus J.W.
Beyen vertelt in zijn herinneringen dat zijn moeder dat deed. Toen hijzelf als lid van
het Utrechts Studententoneel in 1915 eens een travestie-rol te spelen kreeg, bracht
zijn moeder speciaal voor hem uit Parijs een droit-devantcorset mee. Droit-devant,
uitgevonden in 1908, was de laatste vernieuwing in het vormgevende corset; het
duwde de buik naar binnen, de billen naar achteren en leidde zo tot de elegante
s-lijn. Le seul droit de la femme est le droit devant, zeiden grappenmakers.
Wie niet naar Parijs wilde reizen, bestelde een maatcorset bij een Nederlandse
corsetière, liefst een die het vak in Parijs had geleerd. De voertaal in deze branche
bleef tot na 1920 Frans, ook bij gespecialiseerde corsettenwinkels zoals de firma
Huyser aan de Heiligeweg in Amsterdam, die zowel confectie- als maatcorsetten
verkocht. In 1914 verklaart de firma Huyser in een folder dat zij Parijse corsetten
‘precies’ kan namaken: is het niet volmaakt hetzelfde, dan hoefde de klant het
bestelde corset niet af te nemen.
De aanhangers van de Reformbeweging - deftige dames met ideeën - kozen voor
het Reformcorset. Dit knelde niet, maar het verstevigde, en dat was noodzakelijk
uit een oogmerk van pudeur. Naast zijn modellerende functie zorgde een corset er
namelijk ook voor dat billen, borsten en heupen stevig aanvoelden, dat niets deinde
en geen zacht vlees was te voelen bij een toevallige aanraking. Daarom was een
vrouw zonder corset slonzig, ja, immoreel: zonder zo'n pantser lag de gedachte aan
wellust voor
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de hand. Wellust, daar waren de Reformdames ook erg tegen.
Traditionele damescorsetten steunden op de heupen en ondersteunden de boezem
(of eindigden daar vlak onder, zodat het hemd, in het corset gestopt, de borsten
vasthield). Het wegnemen van de druk op het middel was een kern-idee van de
Reformbeweging. Dit verklaart waarom de eerste beha's die de borsten van bovenaf
omhooghielden, door haar zijn bedacht. Deze ‘borstdragers’ waren ingewikkelde
constructies met banden; soms ook waren zij deel van het Reformcorset, of het
jeugdiger ‘Reformlijfje’. Eleganter van uitvoering waren de plathoudbeha's die rond
1920 in zwang raakten. Pas in de jaren twintig zag Nederland de eerste beha's met
cups, de bekendste van het Amerikaanse merk Kestos. (Het woord ‘beha’ zelf is
overigens van na de Tweede Wereldoorlog.)
Met de cup-beha kwam een eind aan een regel die al bijna honderd jaar gold: dat
het figuur van keurige dames geen ‘separatie’ te zien mocht geven tussen de borsten
(en al helemáál niet tussen de billen). In de negentiende eeuw waren japonnen over
de borst vaak gecapitonneerd om het gewenste monoboezem-effect te bereiken.
Voordat ook de billen zich enigszins mochten aftekenen zou nog veel meer tijd
verstrijken, want het uitsterven van het corset ging tergend langzaam. Om te
beginnen kreeg het er een functie bij, namelijk die van jarretelle-houder.
De jarretelle, rond 1875 uitgevonden in Parijs, is waarschijnlijk voor het eerst
gedragen door cancan-danseressen. Een generatie later was hij algemeen geworden,
en geen wonder, want het was veel prettiger om je kousen aan een stukje elastiek
te hangen, dan ze om je been te snoeren. De Reformbeweging propageerde
aanvankelijk een soort jarretelle-tuigjes waardoor kousen van vrouwen zowel als
kinderen in principe aan de schouders kwamen te hangen. Makkelijker was het
jarretelle-lijfje van tricot, dat al gauw algemene kinderdracht werd.
In de jaren twintig werden het corset, de jarretelle-houder en
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de beha gecombineerd tot een nieuw onder-kledingstuk: het corselet. Dit werd niet
algemeen, maar het markeert de tijd waarin vrouwen er definitief toe overgingen
hun ‘steungevende’ onderkleding op de huid, en niet meer over hun hemden en
onderbroeken heen te dragen. Het materiaal was elastisch, luchtiger dan vroeger,
en makkelijker te wassen. Bovendien won de sluike, slanke lijn het definitief van
een stijf ingeregen, gepantserde wespentaille.
Belangrijker dan het corselet waren drie andere vernieuwingen in het
damesondergoed in de jaren twintig: de step-in, de directoire en de onderjurk.
De step-in (een soort koker die het onderlichaam omsloot) kwam uit Amerika,
waar hij girdle heette, en was gemaakt van modern, in alle richtingen rekbaar
materiaal. Er zaten jarretelles aan vast, die nooit helemaal voldoende waren om
opkruipen te voorkomen: als een vrouw in het tijdperk van de step-in uit een fauteuil
opstond, aldus een oudere zegsman, moest zij altijd iets omlaagsjorren, door haar
rok heen, op lieshoogte.
Over de step-in droegen dames een nieuw soort onderbroek, de directoire of
directoire-pantalon, die rond 1914 opkwam en in 1930 dé damesonderbroek was
geworden. Het verschil met de traditionele onderbroek was dat de directoire van
tricot was gemaakt. Het middel en de pijpen waren voorzien van elastiek. Dat was
handig met het oog op de ‘inkijk’, nu de roklengte richting knie aan het stijgen was.
Het was trouwens ook handig om je zakdoek in te bewaren - een vrouw die zich
even afwendt om met een hand onder haar rok iets uit de pijp van haar directoire
te halen, was een alledaags gezicht.
Toch had het woord ‘directoire’ onmiskenbaar een frivole klank. (In De nacht der
girondijnen van de historicus Jacques Presser herinnert de verteller zich hoe hij,
als jong geschiedenisleraar, ‘in een klas met veel meisjes over het Directoire
sprekend, dat wóórd vermeed, tot grote vreugde van de krengen...’) Lag
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het aan de soepele stof, aan de naam, of was het omdat directoires in alle mogelijke
pasteltinten te koop waren? Hoe het zij, keurige dames spraken hooguit van een
‘directoirtje’, en als het enigszins te vermijden was, spraken zij er helemaal niet van.
De gemoderniseerde dameslingerie werd gecompleteerd door de onderjurk. Annie
Schmidt vertelt in haar jeugdherinneringen hoe de vrouw van de dorpsdokter haar
moeder zo'n nieuwe onderjurk, en nog wel een zwarte uit Parijs, aanpraat...en welk
effect dat op dominee Schmidt heeft. Tot dan toe - het moet minstens 1920 zijn had mevrouw Schmidt uitsluitend witte katoenen onderrokken gedragen. De nieuwe
onderjurken waren van een zijden weefsel, ‘charmeuse’ geheten (in
advertentieteksten steevast ‘zware charmeuse’). Maar je had ook onderjurken van
katoenen tricot en gebreide wol.
Nog spannender waren de stukjes lingerie die nog steeds met de gay twenties
worden geassocieerd: combinaties van hemdje, onderbroek en/of onderjurk, die
ook wel buitenlandse namen dragen zoals cami-knickers of chemise-enveloppe.
Hier culmineerde de vereenvoudiging die rond 1890 was begonnen. Met deze
elegante niemendalletjes, en daarbij een lichte jarretellegordel en zo nodig een
beha, was het mogelijk om te volstaan met één dun laagje stof tussen huid en
bovenkleding. Maar het was de geijkte combinatie van step-in (of corset) en
directoire, beha en onderjurk die van 1930 tot 1970 de alledaagse onderdracht van
veruit de meeste Nederlandse vrouwen zou zijn.
❖
Toen Claire in 1935 voor het eerst ongesteld werd, kreeg zij van haar moeder een
gordeltje. Dat paste om haar middel en er zaten twee lipjes aan, een voor, een
achter, waaraan maandverband kon worden bevestigd. Het verband dat zij kreeg
was niet in de winkel gekocht: het was gemaakt van oude servetten, handdoekjes
en dergelijke. Met veiligheidsspelden maakte je het vast aan het gordeltje. Na gebruik
moest het ge-
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wassen worden. Eerst ging het in een emmer met een deksel, die gevuld was met
koud water en in een hoekje van de slaapkamer stond.
‘Mijn broer en ik konden het altijd ontzettend goed samen vinden. Hij was heel
leergierig, las en hoorde van alles. Hij was ook degene die mij vertelde waar
kindertjes vandaan komen. Dat las hij in een voorlichtingsboek op vaders
studeerkamer, voor het slapengaan. Daarna kwam hij dan nog even bij mij; leunend
over het voeteneind van mijn witgelakte ledikant reproduceerde hij woordelijk de
plechtige taal van dat boek.
Een keer kwam hij opgetogen bij me met de mededeling dat ik eens bij de drogist
moest gaan kijken. Daar hingen, aan een rekje achter de deur, maandverbanden!
Hij vond het een reuze ontdekking. Achteraf denk ik dat dat weggooi-maandverband
was. Dat beschouwde mijn moeder, die zelfs geen kant-en-klaar wasbaar verband
kocht maar zelf flansde, natuurlijk als een luxe. Dat wasbare maandverband had,
merkte ik later, ook wel nadelen: het werd op de duur akelig hard aan de randjes.’
Wasbaar maandverband, gemaakt van badstof (gebreid kwam ook voor) is tot
lang na de Tweede Wereldoorlog in Nederland gebruikt. Het had knoopsgaatjes
waarmee het aan een knoop aan het gordeltje werd bevestigd; ook een
jarretelle-constructie kwam voor. Op het platteland kon je soms naast een boerderij
een hele rij maandverbanden vrolijk zien wapperen aan de waslijn. Dan waren ze
schoon; maar het wassen was geen prettig werk. Wie kon, liet het graag aan het
personeel over. ‘Wat ik ook zo vreselijk vond, waren die maandverbanden,’ vertelde
een voormalige dienstbode uit Groningen aan Barbara Henkes. ‘Die waren toen
nog van stof en dat kwam allemaal in zo'n grote tobbe. Het was gewoon of ik
bloedworsten aan het maken was. Ik heb wel eens gekokhalst tegenover dat spul.
Maar goed, het moest. Daarvoor was je de dienstmeid.’
Wegwerp-maandverband heeft er ruim zestig jaar over gedaan om ingeburgerd
te raken. Het is al in 1896 door de Ameri-
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kaanse firma Johnson & Johnson ontwikkeld, maar was toen geen succes. Naar
men zegt omdat er geen reclame voor kon worden gemaakt, maar het kan ook wel
aan de zuinigheid van het publiek hebben gelegen. Pas in de jaren twintig zijn
aanwijzingen te vinden dat het in Nederland wordt verkocht.
Bijvoorbeeld in de catalogus van een handel in medische artikelen, Sanitas in
Amsterdam. Hier staan tussen veel andere zaken plaatjes van gordels en (wasbare)
maandverbanden. Zij zijn te koop in pakken van twaalf stuks, in verschillende
prijsklassen: van 65 cent tot f 1,25 per pak. Met de hand heeft iemand er een paar
woorden bij gezet: ‘Oplosbaar maandverband p. doos f 0,60’. Mogelijk zijn de
serviettes hygiéniques uit een oudere folder van de corsettenwinkel Huyser aan de
Heiligeweg in Amsterdam ook al van cellulose. Highly approved by the Medical
Faculty, staat erbij en: Healthy, Clean and Comfortable. De tekst bevat verder geen
aanwijzingen.
Het gebruik van vreemde talen was een middel om taboebeladen artikelen discreet
onder de aandacht te brengen. Zo verkocht de firma Huyser hygiënische
onderbroeken die zij Pantalons hygiéniques noemde (met rubber kruis) en
japonbeschermers die Sanitary Dress protectors heetten. Dit waren schorten van
rubber om achterstevoren onder je rokken te dragen, ter voorkoming van
doorlekvlekken.
Het praten over deze dingen was heel, heel moeilijk. Wie ongesteld was had het
‘emmetje’ of ‘tante Betje’, en de verspreiding van nieuwe producten op dit gebied
werd bemoeilijkt doordat je er in de winkel toch naar moest vragen (zelfbediening
was er immers nog niet). Maandverband werd vaak aangeduid met ‘mv’. In Duitsland
had de firma Camelia, die vanaf 1926 wegwerpverband produceerde, een ingenieuze
oplossing. In iedere doos Camelia zat een briefje waarop stond: ‘Bitte, geben Sie
mir eine diskret verpackte Camelia Schachtel.’ Dat hoefde je dan alleen maar op
de toonbank te leggen.
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❖
Oneindig veel precairder nog was alles wat met voorbehoedmiddelen te maken had.
Zelfs het woord ‘zwanger’ ging al te ver, zo blijkt uit het hoofdstukje ‘Voor de geboorte’
in het etiquetteboek van Johanna van Woude. Op een toon die suggereert dat paniek
niet ver te zoeken is, raadt zij aan om kalm en ernstig te vertellen dat men ‘een
kindje verwacht’. Een aanstaande vader zegt: ‘Wij verwachten een kleine
wereldburger’ of iets dergelijks.
Niemand wenste een onbeperkt aantal van die kleine wereldburgers.
Geboortebeperking was onder beschaafde mensen even onbespreekbaar als
vanzelfsprekend - maar dat laatste alleen als je de term heel breed opvat: want laat
trouwen, coïtus interruptus en beperking van het geslachtsverkeer bleven voor velen
de enig mogelijke methode. Toch kregen Nederlandse vrouwen in 1900 gemiddeld
viereneenhalf kind, en in 1936 nog maar tweeëneenhalf. Een spectaculaire daling,
waarop een lichte stijging volgde, maar erg veel boven de drie is het cijfer nooit
meer gekomen.
‘Neo-Malthusianisme’ heette het streven naar geboortebeperking rond 1900. Het
‘neo-’ was van belang, want Malthus zelf had in zijn beroemde essay uit 1798 vooral
bepleit dat het volk zich moest beheersen. Voorbehoedmiddelen keurde hij af. Toen
in 1881 in Nederland de Nieuw-Malthusiaanse Bond werd opgericht, was dat - zoals
vrijwel elk maatschappelijk initiatief in die tijd - een zaak van deftige mensen. Aletta
Jacobs, Nederlands eerste vrouwelijke arts, was een van hen. Zij was het die in
Nederland het pessarium, de ‘vrouwenring’ introduceerde. Weldra hielden zij en
haar collega dokter Rutgers anti-conceptiespreekuren, die juist ook voor leden van
de arbeidersklasse bedoeld waren. Maar erg hard groeide de Bond niet, want lang
niet iedereen met vooruitstrevende gedachten was het vanzelf ook met de
neo-Malthusiaanse ideeën eens.

Ileen Montijn, Leven op stand 1890-1940

205
De christelijke partijen moesten er niets van hebben, maar ook de soci's waren
tegen, en de vrouwenbeweging eveneens. Maatschappelijk onrecht, dat wilden zij
bestrijden, onhygiënische toestanden, knellende corsetten, weeldevertoon,
onmatigheid met drank, het eten van vlees - en ‘dierlijke lusten’ vielen ook in dat
rijtje. Het oude idee dat een man het recht heeft om zulke lusten uit te leven op zijn
wettige echtgenote, dát was voor deze hooggestemde mensen verfoeilijk. Vrije
verkrijgbaarheid van voorbehoedmiddelen zou betekenen dat vrouwen helemaal
geen rust meer zouden krijgen. Nee, mannen moesten zich maar beheersen.
Anderen voerden aan dat voorbehoedmiddelen prostitutie in de hand werkten, omdat
zwakke vrouwen hun lichaam hierdoor met veel minder risico konden verkopen.
En ten slotte was er het argument dat voorbehoedmiddelen nadelig voor de
maatschappij zouden zijn, omdat zij leidden tot non-survival of the fittest: juist mensen
van de betere soort, hoger opgeleid en ontwikkeld, zouden hun kindertal beperken,
terwijl het gewone volk zich ongeremd bleef voortplanten. Zag je niet toch al dat de
gezinnen in de hogere standen kleiner waren?
In 1900 werd de Rein Leven-beweging opgericht, een verbond van jonge mannen
en vrouwen die wilden streven naar ‘een leven dat niet beheerst zou zijn door de
drang der zinnen’. De aanvoerder was een christen-anarchist, Lodewijk van Mierop.
In feite waren deze linkse idealisten het eens met de opvatting van de katholieke
kerk, die immers ook vond dat je uitsluitend met elkaar naar bed mocht met de
bedoeling een kind te verwekken. Als vereniging heeft Rein Leven niet zo veel
betekend, maar de ideeën die zij propageerde hebben nog lang invloed gehad.
Mevrouw M.M. Stiemens-Hopman, de schrijfster van het merkwaardige boek
Vrouw (1924), roert het seksuele probleem aan in haar hoofdstuk ‘Dingen, waarover
men niet spreekt’. De hoofdpersoon vertelt hoe haar man (arts) en zij aan het begin
van hun huwelijk vervuld waren van hooggestemde ideeën over
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reinheid en onthouding. De eerste jaren hielden zij het ook wel vol - maar na twee
kinderen kondigde zich een derde aan ‘zonder dat wij direkt aan haar gedacht
hadden’. En uiteindelijk kwam mevrouw Stiemens tot betere gedachten: een vrouw
kan nu eenmaal niet steeds maar haar man blijven afwijzen. In de natuur, zo
redeneert zij, vallen toch ook veel zaden op de aarde, om nooit tot vruchten uit te
groeien? Een man die tot zijn vrouw gaat, vraagt, vleit, smeekt, en telkens onder
andere voorwendsels ‘neen’ hoort, wendt zich misschien nog tot een ander. Daardoor
zou de ‘rein levende’ echtgenote de prostitutie in de hand werken!
En dan volgt de fascinerende conclusie dat gelijkheid voor man en vrouw
uitstekend is - maar niet op ieder gebied, zeker niet het seksuele. Hier past vrouwen
toch wel een beetje offervaardigheid, ter wille van hun huwelijksgeluk. Zolang
waarachtige liefde onze handelingen dekt, aldus de schrijfster, hoeven wij nog geen
ach en wee te roepen over ons zondig leven. Met andere woorden: de kiezen op
elkaar, het is voor het goede doel.
De zalvende mevrouw Stiemens was misschien niet representatief voor alle
Nederlandse dames; het is te hopen van niet. Maar een ontspannen houding
tegenover alles wat met seks te maken heeft was bij de Nederlandse bourgeoisie,
vooruitstrevend of conservatief, ver te zoeken.
❖
In het Amsterdamse Gemeentearchief berust een ongeadresseerde, ongedateerde
folder, opgemaakt als brief met de aanhef ‘Mijnheer! Naar aanleiding van uw
aanstaand huwelijk hebben wij de eer...’ Het schrijven is afkomstig van de
Maatschappij ‘Salutair’, die zich de enige directe importeur in Nederland noemt van
‘origineele Engelsche en Fransche gummiwaren’ en de nieuwste hygiënische
artikelen, voor dames zowel als heren. Het adres: Amstel 8, bij de Munt.
De brief is kennelijk gestuurd naar mensen van wie de na-
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men bij het stadhuis waren aangeplakt in verband met hun ondertrouw. De afzender
biedt kosteloos inlichtingen aan, en verklaart dat ‘voor uwe aanstaande echtgenoote
steeds een dame aanwezig zal zijn’. In dezelfde archiefmap bevinden zich nog twee
andere brieven van dezelfde soort, een met de aanhef ‘Mevrouw’ en een zonder
aanhef. Hier meldt Magazijn Hygiëa, eveneens aan de Amstel gevestigd, dat aan
zijn inrichting een gediplomeerd verpleegster is verbonden ‘die zich speciaal belast
met het geven van alle gewenschte inlichtingen betreffende bij ons verkrijgbare
artikelen en U ook aangaande de hygiëne van het huwelijksleven gaarne en kosteloos
zal voorlichten’.
Over het assortiment van zo'n magazijn - en de aard van de voorlichting - worden
wij wijzer uit de prijscourant (omstreeks 1928) van weer een andere winkel, de reeds
genoemde firma Sanitas. Die was sinds 1900 gevestigd in de Utrechtsestraat in
Amsterdam en adverteerde onder meer in Het Leven. Let op het juiste adres,
verzoekt Sanitas, wij hebben nergens filialen. Het moet druk zijn geweest op deze
delicate markt.
De geïllustreerde prijscourant met een uitvoerig tekstboekje toont een fantastisch
assortiment aan patentgeneesmiddelen, zalven, urinalen, oorspuiten, suspensoirs
en voorbehoedmiddelen.
Opvallend veel varianten zijn er van de ‘vrouwenspuit’. Dit voorwerp (in het
algemeen bestaande uit een geperforeerd, langgerekt mondstuk, een rubber slang
en een rubberen knijpbol of reservoir) diende om de vagina van binnen schoon te
spoelen. Gevuld met zaaddodende oplossingen of zeepsop werd het op grote schaal
als anticonceptiemiddel gebruikt, al prezen de verkopers het ook aan als onmisbaar
voor de intieme hygiëne tout court.
Niet alleen bij Sanitas, maar ook tussen de kleine advertenties in dagbladen wordt
reclame gemaakt voor ‘damesspuiten’ of ‘reis-irrigatoren’. Zij heten ook wel
vrouwendouches, of irrigators, of gummispuiten, of clysoirs. Er worden zelfs modellen
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aangeboden waarvan het reservoir een dubbelfunctie heeft: het is tegelijk een
warmwaterkruik.
Het Sanitas-tekstboekje waarschuwt dat het spuiten alléén geen voldoende
voorbehoedmiddel is. Beter wordt het al als je spuit met Victoriavocht, voor en na
de bijslaap. Voor ná is er ook een speciale spuit te koop, de American Uterus Spray,
die je liggend in bed kunt gebruiken omdat hij een afsluiter heeft. Dan hoef je niet,
zoals bij gewone irrigatoren, op een bidet, wc of emmer te gaan zitten. Er werden
ook ‘ondersteken’ of beddenpannen aangeboden met het oog op het liggend spuiten.
De spuit is na de Tweede Wereldoorlog in Nederland uitgestorven; in andere landen,
zoals de Verenigde Staten, is hij veel langer blijven bestaan.
Eleganter om te zien waren voorbehoedmiddelen als het veiligheidssponsje en
de absorbiteur, allebei bedoeld om in de vagina te stoppen. Zij staan afgebeeld in
dezelfde Sanitas-catalogus. Het sponsje is verpakt in een netje, waaraan een lang
koord met een feestelijke kwast hangt (om het na gebruik weer tevoorschijn te
trekken); de absorbiteur, van zuiver zijde, lijkt nog het meest op een zelfgeknutseld
pessarium. Heel goede middelen, zegt Sanitas, maar niet meer veel gebruikt.
Het condoom of kapotje daarentegen is duidelijk springlevend: het is te koop van
f 1,50 per dozijn tot f 3,50 per stuk (de laatste soort is ‘uitwaschbaar, extra zwaar’).
Vooral het type dat is gemaakt van gummi en zijde wordt in de tekst geprezen. Er
zijn ook visblaascondooms, die weliswaar niet elastisch zijn, maar hoogst aangenaam
in het gebruik door hun buitengewone dunheid. Voor het opnieuw gebruiken van
condooms zijn een speciaal droogrekje en poeder te koop, maar het wordt ontraden
om er al te lang mee te doen.
Ook het pessarium, ook wel ‘vrouwenring’ of ‘baarmoederkrans’ genoemd, is
vertegenwoordigd bij Sanitas. Het kost f 3,75 (f 7,50 inclusief les in het plaatsen).
Het tekstboekje gaat even in op de bewering dat het ‘hoogste geslachtsgenot’ bij
gebruik
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van dit middel noch voor de man, noch voor de vrouw bereikbaar is - wij staan daar
niet voor in, is het cryptische commentaar. Maar misschien is de nieuwere variant
van de ring, de Prorace of baarmoederhals-kap van Dr. Marie Stopes wel beter.
Het genot komt nog een keer ter sprake in de brochure, namelijk in een
(waarschijnlijk gefingeerde) brief. Een dame meldt haar tevredenheid met de
middelen die zij bij Sanitas betrekt. Na vijf kinderen had zij besloten tot deze stap,
tot heil van haar huwelijksleven. En wat haar nog het meest heeft verwonderd, was
dat haar bleek dat zij regelmatig ‘het hoogste geslachtsgenot smaakt’, zonder daarbij
zwanger te worden. Zij had altijd gemeend dat dat uitgesloten was. Overigens gaat
het nu ook veel beter met haar man, die ‘na den vroegeren onvolkomen bijslaap’
altijd afgemat en terneergeslagen was.
De laatste zin duidt op geboortebeperking door vroegtijdig terugtrekken oftewel
coïtus interruptus. Dit was vermoedelijk de algemeenste ‘methode’ tot lang na de
Tweede Wereldoorlog. Maar voorbehoedmiddelen, hoe omslachtig, onbespreekbaar
of verwerpelijk ook, hoorden bij het leven op stand.
In 1923 schrijft Derk Hoek uit Engeland aan zijn jonge vrouw Ida, die bij haar
zuster in Zeeland logeert. Hij maakt zich vrolijk over het nieuws dat zijn schoonzuster
en haar man, een orthodox-hervormde dominee, alweer een kind verwachten - het
vijfde. Wat moeten zij met al die kinderen? vraagt Derk; misschien moeten zij eens
een van die Engelse preservatifs kopen...De gewaagde opmerking komt hem op
een scherpe reprimande van zijn vrouw te staan: wil je nooit meer zoiets geks
schrijven, verzoekt zij, je weet hoe ik over die dingen denk.
Vijf maanden later krijgen Derk en Ida hun tweede kind, een meisje. Daarna
volgden geen kinderen meer; misschien is dat een aanwijzing dat Ida toch van
gedachten is veranderd?
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8 Dienst
'k Ben Brahman. Maar we zitten zonder meid.
Ik doe in huis het een'ge, dat ik kan:
'k Gooi mijn vuilwater weg en vul de kan;
Maar 'k heb geen droogdoek; en ik mors altijd.
J.A. Dèr Mouw
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Een dame van stand - laten wij haar mevrouw Ceurigh noemen - zou vreemd hebben
opgekeken van de vraag of zij huispersoneel bezat. Huispersoneel hoorde bij het
leven zoals eten en slapen, en wie een beetje meetelde in de wereld had op z'n
minst twee meiden. Voor het zware werk kwam dan nog een paar keer per week
de werkster, en de diensten van een oppasser, een naaister of een tuinman waren
zo vanzelfsprekend dat mevrouw Ceurigh er misschien niet eens aan zou hebben
gedacht bij het beantwoorden van onze vraag.
Mevrouw Ceurigh kende eigenlijk niemand die niet een of twee dienstboden had.
Nu ja, een ongetrouwde dame kon misschien volstaan met een dagmeisje...Couperus
(die nog wel getrouwd was) had in Den Haag slechts een meid voor halve dagen:
maar ja, dat was dan een beetje bohémien.
Hoe zou iemand behoorlijk kunnen leven zonder meid? Je zou zelf de deur moeten
opendoen. Zelf het vlees en het brood aannemen, steeds maar uit je bezigheden
worden gehaald; en bovendien wilde men voor bezoekers wel eens niet thuis zijn.
Men kon toch moeilijk zelf aan de deur verschijnen en dan belet geven.
De vraag of het niet vervelend is om aldoor een vreemde in huis te hebben, kwam
bij mevrouw Ceurigh niet op. Tenslotte was Stien, die zij van haar eigen moeder bij
haar trouwen had meegekregen - ‘het nuttigste van al mijn huwelijksgeschenken’ geen vreemde. Misschien dat in hun eerste huwelijksjaar, toen Stien nog meid-alleen
was, de jonge mijnheer en mevrouw Ceurigh wel eens een gevoel van vrijheid
hadden als die haar vrije avond had...maar dat was nauwelijks een serieuze
overweging.
Met de komst van een tweede meisje, toen de Ceurighs het grote huis aan de
Singel betrokken, behoorden meid-loze dagen tot het verleden. Minder fortuinlijke
huishoudens zaten regel-
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matig een avond zonder; na 1920 werd een vrije-middag-en-avond in de week voor
een dienstbode gewoon. De vrouw en haar huis - wel een beetje een rood blad, als
je het mevrouw Ceurigh vroeg - publiceerde regelmatig recepten voor als het meisje
uit was: een grote kom met haringsla bijvoorbeeld, gegarneerd met schijfjes augurk,
eieren en kappertjes, of een kruiden-omelet met nieuwe aardappeltjes. Niet wat je
een maaltijd noemde natuurlijk.
❖
Zo peinsde mevrouw Ceurigh in haar salon en vermoedde niet, hoe anders de
wereld zeventig, tachtig jaar later zou zijn. Geen aspect van het dagelijks leven is
zó snel zó ingrijpend veranderd als dit: vroeger had je mensen die dienstboden
hádden, en mensen die dienstboden wáren (of hun vrouwen, moeders of zusters
waren het). Daartussen zat, afgezien van sporadische zonderlingen, niets.
Rond 1900 beschikten tussen de zestig- en honderdduizend huishoudens, tien
procent van het totaal, over enige vorm van dienstpersoneel. Daar was alles bij
inbegrepen, ook de winkeliersvrouw die een ‘hitje’ voor de kinderen had.
Tot de Tweede Wereldoorlog bleef de aanwezigheid van huispersoneel de normale
situatie. Daarna werd het snel minder. Maar omdat het bewustzijn nu eenmaal altijd
achter de feiten aan hobbelt, klinkt tot in de jaren vijftig en zestig uit de vakliteratuur
voor huis- en andere vrouwen de stem van de dame die gewend is aan
personeel...ook al moet zij ‘tegenwoordig’ bijna alles zelf doen. En ui de twaalfde
druk van Amy Groskamp-ten Haves boek Hoe hoort het eigenlijk? verschenen in
1957 (toen de schrijfster bijna zeventig was), staan nog uitvoerige aanwijzingen
omtrent de taakverdeling tussen het eerste en het tweede meisje. Zelfs het derde
meisje komt ter sprake, en de knecht, benevens ieders rechten op eventuele fooien
en allerlei andere regels waaraan diverse personeelsleden onderworpen zijn.
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Dat huispersoneel vanzelf sprak, betekende nog niet dat alles koek en ei was. ‘Onze
gedienstigen zijn niet meer wat ze vroeger waren,’ klaagt de schrijfster van een
etiquetteboek uit 1893. Haar stem maakt deel uit van een voortdurende klaagzang,
een litanie zonder eind over het ‘leed dat dienstbode heet’ die teruggaat tot Noach
en doorgaat tot het hele verschijnsel is verdwenen.
De meid is niet eerlijk of niet stipt genoeg, is brutaal of zit met haar vrijer in de
keuken, zij poetst het zilver niet goed of zij eet te veel, zij kleedt zich verkeerd of
leert de kinderen vieze woorden, kortom, met de meid is (bijna) altijd wat. Veel
huishoudens zien dan ook een schrikbarend snelle opeenvolging van gedienstigen,
elke drie maanden wel. Drie maanden is een voor de hand liggende periode omdat
in veel streken vanouds ééns in de drie maanden (op 1 mei, 1 augustus, 1 november
en 1 februari) betaald werd. Benijdenswaardig waren dames die, zoals mevrouw
Ceurigh, een ‘oude getrouwe’ hadden, liefst een die reeds in de tweede generatie
aan de familie verbonden was. Knapper nog was het als een huisvrouw het vermogen
bezat om goed personeel te kiezen en dat lang bij zich te houden, to keep staff,
zoals de Engelsen zeggen. Wie dat kon, was van de helft van alle huiselijke zorgen
al bevrijd.
Want het gouden tijdperk, waarin de meisjes talrijk en dienstwillig waren (en nooit
weggingen tot zij eruit werden gezet), heeft natuurlijk nooit bestaan. Misschien dat
in de loop der decennia het huispersoneel iets minder onderworpen, een graadje
mondiger is geworden. Maar het leven in elkaars voortdurende, intieme nabijheid
gecombineerd met een radicaal verschillende maatschappelijke positie, kan nooit
gemakkelijk zijn geweest.
Damesbladen, etiquetteboeken en de adviesrubrieken van dagbladen stonden
vol met dienstbodeperikelen. Het was hét gespreksonderwerp waar twee mevrouwen
bij elkaar waren, een eeuwig terugkerend thema in familiebrieven, en als de
gastvrouw de conversatie niet tactvol in andere banen leidde, had men het over
weinig anders bij visites en diners. ‘Hoe zullen wij
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ons ooit aan deze maagdentirannie in onze moderne maatschappij ontworstelen?’
verzucht de hoofdfiguur van Cissy van Marxveldts Joop ter Heuls problemen met
haar zeventien jaren. Zij heeft dan zojuist behendig Hillegonda, de dienstbode van
haar zuster, weten te sussen na de zoveelste huiselijke crisis. Het is een klassiek
tafereel: de meid, traag en stuurs (‘...maar ik laat me niet affrontere’), tegenover de
tactvolle heldin die, tutoyerend, bedisselt. En iedereen weet: het is een gave, met
personeel om te gaan.
De sociale kloof tussen werkgever en personeel, in onze ogen de kern van het
probleem, stond niet ter discussie. Volgens ouderwetse raadgevers bracht het
maatschappelijke onderscheid een verschil in ‘zedelijke ontwikkeling’ mee, te
vergelijken met dat tussen volwassenen en kinderen. Het was daarom belangrijk
ook echt leiding te geven, en vooral niet bang te zijn om zo nu en dan streng op te
treden. Die angst is duidelijk van alle tijden. Al in 1878, in wat voor velen later een
gouden tijdperk moet hebben geleken, hield een artikeltje in het weekblad De
Huisvrouw de lezeressen voor hoe belangrijk het is om ‘er iets van te zeggen’, als
dat nodig is. Het eindigt met de vermaning: ‘...dametjes, summa summarum: geknord
moet er worden van tijd tot tijd, maar...knor liefelijk.’
❖
Was het vanwege de gêne, dat het hele denken en spreken over de dienstbode
doorspekt was met zo'n overmaat aan clichés? De meid die ‘de scepter zwaaide’
in de keuken, voor wie zolder en kelder haar ‘domein’ waren...Of tante Jeanne, die
chronisch ‘woorden’ had met haar twee gedienstigen, ‘en dan stonden ze gepakt
en gezakt in de gang, klaar om het huis te verlaten. Maar bij het afscheid vielen
meesteres en “meisjes” elkaar steeds weer snikkend in de armen en werden de
geschillen als vanzelf opgelost’, zoals E.B. de Bruyn zich herinnert. Allemaal clichés,
net als het veel voorkomende beeld van de ‘ti-
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rannieke’ keukenmeid - die immers toch uitgeleverd was aan de grillen van haar
werkgever.
Zodra het over dienstboden ging, vervielen auteurs van krantenstukjes en
schrijvers van echte literatuur in gemeenplaatsen. Dan was er altijd een ‘familiestuk’
die twee generaties ‘meeging’ alsof zij een meubel was, of de struise meid wier
witgeschuurde trappen haar evenveel vreugde gaven als haar onberispelijk kornet
(over dit hoofddeksel straks meer). De parel, die alle huwelijksaanzoeken afsloeg
om bij de familie te kunnen blijven, en bleef als die onverhoopt aan de bedelstaf
raakte. Zij eindigde haar dagen in een hofje of tehuis, niet vergeten door haar
werkgevers...Droombeelden waren het, overduidelijk.
Maar bepaald niet alle clichés waren positief. Het meest venijnige van alle ging
over haar uiterlijk: de meid was namelijk altijd lelijk. Van zichzelf al, maar vooral als
zij haar frisse dienstbodendracht aflegde en een gewoon mens probeerde te zijn.
Martin Kalff, in een goedmoedige schets ‘uit het volksleven’ (Eigen Haard, 1877)
zet de toon.
‘Een dienstmeid is dan ook een prettige verschijning. Zij verlevendigt het
aanzien onzer straten door haar zwierig katoentje, vroolijk gelaat, blozende
wangen en snappende tong. Slechts eens om de twee weken vertoont
zij zich van haar schaduwzijde, dat is op haar uitgaansdag, als een stofjes
japon, een doorgewerkte doek, een paar garen handschoenen en een
bloemrijke hoed met afhangende keelebanden haar geheele gestalte
misvormen. De hupsche, levenslustige keukenprinses heeft dan eensklaps
den ouden mensch afgelegd, om zich het voorkomen van een
hofjesjuffrouw te geven. 't Is de schoone Helena in een regenmantel, de
milosche Venus in een hoepelrok!’
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Misvormd is zij, als zij zich in haar daagse kleren steekt: keer op keer wordt het
beschreven. Bijna zestig jaar na Kalff lezen we in Simon Vestdijks roman Else Böhler
wat de verteller ziet als hij op zondagochtend Else, nota bene het object van zijn
ontluikende liefde, bespiedt:
‘Was dát het meisje waar ik van gedroomd had? (...) In een meer dan
bespottelijk kleinburgerlijke staatsie was ze voorbijgelopen (...) in die
jammerlijk te kijk gestelde praal van een knap gezicht en een zondagse
dos, opvallend voor iedereen die de moeite nemen wou om haar te
ontraadselen als het aangeklede dienstmeisje dat ze was, het
dienstmeisje, dat er op haar “vrije dag” op uittrok, in een voor deze
modieuze stad werkelijk schilderachtig slecht zittende mantel, onsierlijk
van loop, neus in de wind, breed en zwierig, maar dom, lomp, rood,
rasphanden, eeltvingers, - en op de hoek de jongen met de pet die het
geval staat op te wachten...’
Satire mag het zijn, maar het is satire met een dosis standsbewustzijn die onprettig
aandoet.
De voorbeelden zijn naar believen te vermenigvuldigen. De meid van de
pasgetrouwde Joop van Dil-ter Heul is tandeloos, en haar tweede meisje heeft ‘penig
touwhaar’. Het tweede meisje is trouwens telkens wanneer zij in de letteren ter
sprake komt een ‘schriel kind’, een garnaal - een Sprotje, zoals Margo
Scharten-Antink in 1905 haar heldin noemde. Bang, onbeholpen en altijd verkouden
is ze, met een druppel aan de rode punt van haar neus. ‘Neem een papier uit de
prullemand en ga op de plaats je neus snuiten,’ beveelt een dame in een boek uit
1919 haar meid.
Ook een auteur met pretenties als Reinier van Genderen Stort maakt het bont in
het verhaal ‘Het vaderschap van Paul
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Hooz’; Marsman en Du Perron namen het op in een verhalenbundel (1935). De
mannelijke hoofdpersoon
‘...had een dienstmaagd van beproefde en erkende voortreffelijkheid.
Zij was klein en gedrongen, van een zeldzame lelijkheid, een mombakkes
voor den carnaval, met vuurrood haar en een schooljofferlijk lorgnet. Zij
kwam van het land, had een fraai handschrift, las het nieuwsblad van a
tot z, ging ter kerk, had geen vriendinnen en was, tengevolge eener
onfortuinlijke liefde voor een groentenboer, zeer zwijgzaam geworden.’
Zouden dienstbodes werkelijk zoveel lelijker zijn geweest dan hun werkgevers?
Ach, een armoedige jeugd, veel werk en slecht eten doen het uiterlijk geen goed;
maar hier lijkt toch meer aan de hand te zijn. Zoveel harteloze beschrijvingen zijn
moeilijk af te doen als louter goedmoedige spot. Het is minachting.
Voor de mevrouwen was de kleding altijd een speciaal punt van zorg. Dat Mina
een diensterjurk aan moest - gekocht van haar eigen geld - leed geen twijfel. Dat
uniform was van het grootste belang, zo zelfs, dat een familie in Wassenaar het
haar dienstboden verbood mijnheer of mevrouw onder ogen te komen in gewone
kleren. Zelfs om gedag te zeggen voor de vrije middag moesten zij eerst een schone
schort voordoen, dan gedag zeggen en daarna pas naar boven om zich te verkleden.
‘Als je netjes aangekleed was, moest je niet meer binnenkomen. Dan kenden ze je
niet,’ vertelde Hilde Eigner aan Lex Veldhoen.
De enige mogelijke uitzondering op de uniformplicht was een dienstbode in
klederdracht. Dat werd algemeen gezien als ideaal, en is het op sommige plaatsen
in Nederland gebleven (al gaat het tegenwoordig over werksters, niet dienstboden.
Tot op de dag van vandaag geeft ‘Soestdijk’, naar men zegt, de voor-
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keur aan Spakenburgse vrouwen). Met zo'n traditionele uitmonstering die vastlag
van muts tot kousen was in één klap het hele punt van de kleding opgelost, en het
stond nog decoratief ook. Maar klederdracht werd zeldzamer.
De meeste dienstboden droegen een wasbare jurk, bijvoorbeeld van blauwe
katoen, een blauw-wit streepje of een grijze ruit. Als het maar een ‘frisse’ indruk
maakte. Vaak moest het personeel zich na het middaguur verkleden in een donkerder
jurk. Of er ging 's morgens, bij het poetsen en schoonmaken, een gekleurde schort
over de jurk en 's middags, wanneer er visite kon komen, een witte.
Het meest omstreden onderdeel van de kleding was de muts. De muts was niet
zomaar een kledingstuk, maar een symbool van ouderwetse degelijkheid, van
frisheid en orde dat steevast genoemd werd in beschrijvingen van dienstbodes.
Maar allengs werd hij in de ogen van diezelfde dienstbodes ook steeds meer een
symbool van onderdrukking.
De klassieke Hollandse dienstmeid droeg in de negentiende eeuw een ‘kornet’,
een witte muts waaronder het haar grotendeels schuilging, met een randje van kant.
Het verbergen van de lange haren was een belangrijk doel - haren waren vies, zeker
die van een dienstbode. Maar de kornet raakte uit de mode, en ook de kleinere
mutsjes die erop volgden waren bij de draagsters weinig geliefd. Rond de
eeuwwisseling was het meestal een soort kransje van een paar lagen geplooide
tule, bevestigd op een ring van ijzerdraad; haarspelden of een kinnenband hielden
het op zijn plaats. Dit zijn de mutsjes die in de literatuur ‘precair balanceren’ op het
hoofd van de draagster - maar ook die werden op de duur vies en moesten dan
moeizaam gewassen, gesteven en gestreken worden.
Zoals een dame zich op straat niet zonder hoed vertoonde, zo hoorde de
dienstbode een mutsje te dragen. Maar in zowel de ene als de andere gewoonte
kwam in de twintigste eeuw de klad - en na 1900 verschijnen dan ook zo nu en dan
advertenties
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voor dienstboden in de krant waarbij nadrukkelijk wordt vermeld: ‘muts dragen
vereiste’. In De vrouw en haar huis van 1915 heeft iemand het zelfs over de
‘mutsenkwestie’ en rapporteert de klacht van een dame dat sommige werkgeefsters
haar meisjes zelf zeggen geen muts meer te dragen: ‘Zoo'n meisje is dan ook in
een volgende betrekking er niet toe te krijgen, een muts op te zetten.’
❖
Twee dienstboden moest je wel hebben om mee te tellen in de betere kringen. Twee
‘booien’, door Theo Thijssen (1927) in één adem genoemd met tafelzilver,
bontmantels, zomerreis met hotelleven, en ook het degelijke eigen huis: daar was
rijkdom.
De leraar, de dominee en de kleine ambtenaar hadden er maar één. Die kreeg
soms hulp van een werkvrouw, wekelijks, of alleen als het grote schoonmaak was.
Wie een stapje hoger kon grijpen had een tweede meisje dat overdag kwam, wat
dan weer 's morgens kon zijn - een bellenmeisje - of van vroeg tot laat. De medicus
en de fabrikant, de burgemeester en de notaris hadden twee inwonende meiden.
Van die twee was de eerste de keukenmeid, ook wel de ‘grote meid’ genoemd.
De tweede deed in elk geval de deur open en heette ‘werkmeid’, ‘kamermeisje’ of
(volgens de traditionele terminologie waarin ook in een huis ‘binnen’ en ‘buiten’
bestaan) ‘binnenmeisje’. Zij was verantwoordelijk voor het schoonhouden van het
huis, maar als er geen derde meisje was, was zij ook degene die bestellingen deed
bij winkeliers of boodschappen overbracht naar familie in de stad. (Top Naeff vertelt
hoe haar grootmoeder bij de intrede van de telefoon in Dordrecht opmerkte: ‘Wij
zullen er geen aanschaffen, ik zou niet weten, namen wij telefoon, wat ik dan verder
Koosje moest laten doen.’)
Waar men op grotere voet leefde, was het derde personeelslid soms een man:
een huisknecht. Dat betekende een degradatie
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voor de keukenmeid, want de huisknecht stond het hoogst. Aletta Jacobs beschikte
in 1907, als weduwe in goeden doen, wonend aan de Tesselschadestraat in
Amsterdam, over een huisknecht, een Friese keukenmeid en een tweede meisje.
Mensen met een nog grootsere levensstijl hadden vier, vijf of meer
personeelsleden. In grote huizen in de provincie en bij oude en nieuwe rijken in de
stad was dat geen zeldzaamheid. Die hadden dan een derde meisje, dat bijvoorbeeld
voor de was moest zorgen, 's middags en 's avonds de deur opendeed, en verstelen naaiwerk deed. In andere families was het derde meisje juist het werkmeisje. Op
het platteland was ook personeel voor de tuin nodig, en verder had men in deze
categorie al gauw een koetsier of een chauffeur, die steevast een dubbelrol speelde
en ook als huisknecht optrad, en bij formele gelegenheden aan tafel diende.
In diezelfde verheven sferen kwam soms een functie voor die in het buitenland
gewoner was: het kamermeisje speciaal voor mevrouw, die haar terzijde stond bij
het kleden en het verzorgen van heur haar, en haar fijne wasjes deed. Had mijnheer
zo iemand, dan was het een knecht. Er was een strikte scheiding tussen de
vrouwelijke personeelsleden die onder de huisvrouw, en mannen die onder de heer
des huizes zelf ressorteerden.
Gedienstigen die niet in huis woonden maar in het dagelijks leven vaak een
belangrijke rol speelden, waren de kruier, de loopjongen en de oppasser. De kruier,
vooral handig voor mensen die geen knecht hadden, kon kisten naar zolder tillen
en koffers sjouwen. Je kon hem om een boodschap sturen, pakjes laten bezorgen
of karweitjes in huis laten doen. Als de familie 's zomers naar ‘buiten’ ging, hielp hij
met het overbrengen van de spullen - en bij een sterfgeval deed hij dienst als
aanzegger.
Oppasser, een knecht voor heren-alleen, was een functie met een vagelijk militaire
inslag. Hij kwam dagelijks langs, poetste schoenen, verzorgde de kachel, deed een
boodschapje of sleep messen: zaken die een heer liever niet zelf deed, maar die
je
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moeilijk aan een huishoudster of hospita kon vragen. Nog na de Tweede
Wereldoorlog was het onder Leidse studenten die op kamers woonden, niet
ongebruikelijk om een oppasser te hebben.
❖
‘Als je met de kinderjuffrouw uit wandelen ging, zeiden mannen die je
tegenkwam vaak: dag zus. Het heeft jaren geduurd voordat ik begreep
dat ze dat tegen de juffrouw zeiden, en niet tegen mij...’
Een vrouw van stand die kinderen had, kon daar niet de hele dag mee in de weer
zijn. Alleen al haar sociale verplichtingen lieten haar daarvoor geen tijd. Dus nam
zij voor de dagelijkse verzorging een kinderjuffrouw, de moderne versie van de
traditionele gouvernante. Een ‘juffrouw’ in huis, zo merkt David Meldrum op, is in
Nederland een recent verschijnsel, maar tegenwoordig zeer in trek.
De juffrouw was nadrukkelijk geen kindermeid, en zij droeg zeker geen uniform.
Haar positie leek op die van de Engelse nanny, die eveneens halverwege tussen
de keuken en de salon zweefde - met alle moeilijkheden die dat in de praktijk
meebracht. Zij was nadrukkelijk opvoedster, vertoefde in dezelfde vertrekken als
de rest van het gezin en at gewoonlijk samen met de kinderen aan tafel - zolang er
tenminste geen gasten waren.
Als er wel gasten waren werd het moeilijker. Adrienne Voûte beschrijft de ‘telkens
weerkerende dag, dat Jufs gezicht op onweer stond’: de dag van het grote diner.
Dan moesten de kinderen extra stil (en schoon) worden gehouden. Juffie moest
met de kinderen spruitjes eten, waar ze niet van hielden. En dan kwamen mijnheer
en mevrouw, in onwerkelijk avondtoilet, om half zeven nog even de kinderkamer
binnenwolken. ‘O Mammie, wat bent u mooi!’ riep het kleine meisje, ‘o juf, kijk toch
wat prachtig!’ Arme juffie, die nooit mooi mocht zijn.
Anderzijds moest de juffrouw zo nodig een deel van de taken
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van de huisvrouw overnemen. In dat opzicht was haar positie te vergelijken met die
van de gezelschapsjuffrouw. (Beiden tegelijk kwam niet vaak voor onder hetzelfde
dak - dames de compagnie waren bij uitstek te vinden bij alleenstaande dames.)
In het tragische geval dat de moeder van het gezin wegliep, ziek werd of stierf,
beleefde juffie haar grootste momenten. Dan viel haar de leiding over de huishouding
toe, zij bestierde het overige personeel en nam de opvoeding, zeker die van de
meisjes, geheel in de hand. Zo gaat het bijvoorbeeld in Ina Boudier-Bakkers roman
Aan de overkant, waar de oudere juffrouw, bijgenaamd ‘'t Vogeltje’, toch al zoveel
‘behaaglijke huiselijkheid’ in het gezin had gebracht, en tijdens de wekenlange
afwezigheid van de instabiele Emilie zonder problemen verder regeert.
In de praktijk was juffies positie vaak weinig rooskleurig, volgens sommigen zelfs
uitgesproken benard. Zij was te deftig om fooien te ontvangen of op te komen voor
haar rechten als werkneemster, maar toch ook weer niet ‘ons soort mensen’ voor
mevrouw. Zo was eenzaamheid haar deel. De negentiende-eeuwse satiricus die
een vrolijk prentenboek publiceerde over allerlei mensentypes, valt juist bij de
gouvernante geheel uit zijn spottersrol en preekt: ‘Moeders denkt eraan wat er
misschien met uw eigen dochters gebeuren kan, en behandelt haar liefderijk.’ Wat
hieruit ook blijkt, is dat het althans denkbaar was dat een meisje uit de betere kringen
zou kiezen voor een bestaan als kinderjuffrouw; dienstbode worden was echt
uitgesloten.
Tegen het eind van de negentiende eeuw werd in verlichte kringen gedebatteerd
over het soort personen waaraan men zijn kinderen kon toevertrouwen. De
ongeletterde kinder-meid werd steeds minder geschikt geacht om voor een groot
deel van de opvoeding te zorgen. Een kinder-juffrouw met een zekere ontwikkeling
zou veel geschikter zijn; tegelijk bood dat mogelijkheden voor ongetrouwde (maar
‘beschaafde’) vrouwen om hun brood te verdienen. Zo werden twee vliegen in één
klap geslagen.
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Ook feministes, zoals Cécile Goekoop in haar roman Hilda van Suylenburg, pleitten
voor een statusverhoging voor kinderjuffrouwen, opdat beter opgeleide jonge vrouwen
hier een bevredigend bestaan konden vinden. De damesvereniging Tesselschade
heeft vanaf 1883 bemiddeld in kinderjuffrouwen, en begon in 1899 zelfs een éénjarige
opleiding voor dit beroep.
Maar de meisjes wilden niet. Bij de opleiding waren voortdurend klachten over
het niveau van de meisjes die zich aanmeldden; ‘dienstmeisjes in rok en blouse’
noemde iemand ze in 1920 geringschattend.
De klassieke uitwijkmogelijkheid was een buitenlands meisje te kiezen, een
mademoiselle of Fräulein. Die had het voordeel dat zij, in plaats van - horreur! ietsje te plat Nederlands te spreken, de kinderen spelenderwijs een vreemde taal
kon leren. Zoals ook bij de Duitse dienstmeisjes in de jaren twintig en dertig,
verdoezelde het verschil in nationaliteit enigszins de standsverschillen. In
aristocratische kringen waren buitenlandse gouvernantes vanouds gebruikelijk,
hoewel een combinatie ook mogelijk was. Zo had de familie De Beaufort voor de
drie oudere kinderen een Franse mademoiselle, en voor de kleintjes een Nederlandse
juffrouw.
En als mevrouw Van den Bosch-de Beaufort herinneringen ophaalt aan de zomers
van haar kindertijd, wanneer een ongetrouwde zuster van haar moeder in een groot
huis aan zee met maar één dienstbode paste op een menigte neefjes en nichtjes,
dan dringt het niet direct tot de moderne luisteraar door dat al die neefjes en nichtjes
wel hun eigen juffrouwen bij zich hadden.
❖
Begin 1905 schrijft een Zeeuws meisje met ervaring als dienstbode naar de
Nederlands-Hervormde dominee W. Hoek in Brussel, die zij alleen van naam kent:
weet dominee een betrekking voor haar in die stad? Mevrouw Hoek neemt het
meisje zelf een paar maanden, omdat zij juist tijdelijk iemand
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nodig heeft. Na een paar weken schrijft de domineesvrouw (die nooit erg lang
dezelfde meid houdt) aan haar familie in Vriezenveen dat zij niet betreurt dat het
meisje niet lang blijft. Zij blijkt namelijk geen werkmeid maar ‘een echte groote
keukenmeid. Zij komt met zulke hoogdravende recepten om klaar te maken, hoewel
zij wel tevreden is met het eenvoudige, maar van 't werk maakt zij niet veel’.
Een dienstje zoeken langs kerkelijke kanalen, zoals hier gebeurde, was
gebruikelijk. Je kon ook adverteren in het Predikbeurtenblad, zoals Gerritje Krijl
deed, die in 1907 korte tijd bij Aletta Jacobs werkte. (‘Meisje van buiten biedt zich
aan,’ had zij gezet. Zij kreeg vijf reacties uit Amsterdam en ging bij alle vijf
kennismaken tegen vergoeding van reiskosten.) De zusters van de nonnenschool
bemiddelden voor meisjes die van school gingen. Waar de allerbeste mogelijkheid
ontbrak - dat mevrouw en dienstbode elkaar vonden door persoonlijke contacten,
wat vooral in dorpen voorkwam - bood het contact via de kerk toch iets van zekerheid.
Ook wie in een niet-confessionele krant voor huispersoneel adverteerde, sprak
veelal zijn voorkeur voor een geloofsrichting uit met de letters R.K. (rooms-katholiek),
P.G. (protestantse godsdienst), of Isr. (joods). Dat is bijvoorbeeld te zien in de
Haagsche Courant. In 1889 introduceerde deze voor de personeelsbemiddeling
een speciale advertentierubriek in smalle kolommetjes, die tussen de (ook al vrij
kleine) rubrieksadvertenties kwam te staan. Adverteren kostte veertig cent, maar
voor iemand die zich als dienstbode aanbood slechts dertig cent (voor velen altijd
nog meer dan een dagloon). Aan dit lagere tarief was de eerste jaren de bepaling
verbonden dat het vooruit moest worden betaald.
De annonces geven een beeld van wat men eiste van personeel: netheid was in
ieder geval troef. Nette dienstbodes, nette loopjongens, nette juffrouwen, nette
dagmeisjes werden gevraagd en aangeboden. Zo nu en dan is de eis ter afwisseling

Ileen Montijn, Leven op stand 1890-1940

226
‘fatsoenlijk’, wasvrouwen moeten vaak ‘helder’ zijn, strijksters liefst ‘bekwaam’ en
meiden vaak ‘flink’. Waar werkgevers gezocht werden, werd soms expliciet deftigheid
gevraagd. ‘Huisnaaister verzoekt naaihuizen, van den P.G. bij deftige menschen,
franco brieven Haagsche Courant Wagenstraat...’ (1883). Voor inwonend
huispersoneel was deftigheid echter een hachelijke eigenschap - hier zaten
werkgever en werknemer immers behoorlijk op elkaars lip. Regelmatig wordt in de
Haagsche Courant, die vooral een middenstandskrant was, dan ook een ‘eenvoudige’
dienstbode gevraagd.
Sollicitanten moesten zich bij de toekomstige werkgeefster vervoegen om kennis
te maken en getuigschriften te laten zien: voor dat soort dingen was de spreekkamer
naast de voordeur bedoeld. Waren mevrouw en dienstbode het eens geworden
over het werk en het loon, dan gaf mevrouw haar nieuwe meid de godspenning.
Dat was een bedrag, meestal vijf procent van het jaarloon, dat volgens oud gebruik
de overeenkomst bezegelde. Verliet de meid haar dienst vóór er drie maanden
verstreken waren, dan moest zij de godspenning teruggeven.
❖
In een rood aantekenboekje met het opschrift ‘Loon en verval’ hield Mevrouw S.D.A.
Janssen-Rehbock te Amsterdam de lonen van haar twee dienstboden bij. Draaide
zij het boekje om, dan stond er ‘deposito's van dienstboden’: hier noteerde zij welke
sommen spaargeld zij voor de meiden bewaarde, en schreef zij elk kwartaal één
procent rente bij die bedragen.
In 1888-1889 heten de dienstboden Mary en Marie. De eerste krijgt jaarlijks f 120,
- loon, de tweede f 100, -. De fooienpot (het verval) wordt per kwartaal bijgehouden,
en door de twee dienstboden half-half gedeeld. In augustus houden zij daar ieder
f 31,80 aan over, in november slechts f 12,93. In februari f 22,38 ½ elk, en in mei f
42,23. Ook in het volgende jaar is mei de bes-
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te fooienmaand. In 1892-93 verdient Mary al f 160, -. Maar zij vertrekt, en haar
opvolgster Dirkje begint met f 120, -. Marie gaat dan ook weg, en haar opvolgster
begint met f 90. In 1897 zijn het Trijntje en Aaltje, die elk f 120 verdienen. Het verval
zit steeds weinig onder het loon.
Na 1900 vermeldt mevrouw Janssen ook de Kermis- en Nieuwjaarsfooien van
haar dienstboden - al is het onwaarschijnlijk dat zij ze daarvóór niet betaalde. Zij
betaalt het gebruikelijke tarief, namelijk telkens vijf procent, voor de Kermis en voor
Nieuwjaar. Eén keer schiet in deze periode het loon van een dienstbode omhoog
naar f 200, -, maar ook die vertrekt weer. In 1911 worden er opnieuw twee meisjes
aangenomen, nu voor f 100, - per jaar.
In de rubriek ‘deposito's van dienstboden’ is de hoogste uitschieter het saldo van
Mary Gromielman, dat mevrouw op 1 mei 1901 uitbetaalt: f 766,89. Misschien gaat
Mary dan trouwen - maar of het dezelfde Mary is die tien jaar eerder al een goed
loon van f 160, - bij de familie Janssen verdiende, zullen we nooit weten.
De lonen van dienstboden, in de vorige eeuw soms per kwartaal, of zelfs jaarlijks
uitbetaald, varieerden sterk. Op het platteland moesten veel meisjes voor f 50, - of
minder per jaar werken, terwijl een eersteklas keukenmeid in het dure Den Haag f
250, - kon vragen. Na 1918 liepen de lonen iets op, en werden ze vaker maandelijks
uitbetaald. In de jaren dertig kon het een meisje echter ook overkomen dat op haar
loon werd gekort omdat het crisis was, en ‘meneer z'n salaris was ook gekort’.
Tot in de jaren twintig was het gebruik om tien procent boven op het
overeengekomen loon uit te betalen in de vorm van de Kermis- en de Nieuwjaarsfooi.
Die laatste had de extra betekenis dat hij de arbeidsovereenkomst voor een volgend
jaar bekrachtigde, en daarmee tegelijk een godspenning was.
Ook betaalde een werkgeefster wasgeld aan haar dienstbode. Nooit ging de
‘meidenwas’ mee met die van de familie: het meisje bracht hem op haar vrije dag
bij haar moeder thuis, of zij
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deed hem zelf, of zij had een eenvoudige wasvrouw die zij zelf betaalde. Twee
kwartjes per week, f 26, - per jaar was vaak het wasgeld.
Kost en inwoning vormden een belangrijk bestanddeel van het loon. Vooral de
kost woog zwaar; dat lag voor de hand in een tijd dat een veel groter aandeel van
ieders budget aan voedsel opging. Rond 1900 besteedden Nederlandse werknemers
nog de helft van hun totale loon aan voedings- en genotmiddelen, maar ook de
welgestelde werkgevers tilden zwaarder aan een extra eter in huis dan wij zouden
verwachten. Zo heeft mevrouw Hoek (die als domineesvrouw ook weer niet zó
welgesteld is) er in 1910 een meisje bij genomen omdat de dienstbode het werk
niet alleen aankan; maar tegen de zomer stelt zij vast dat het tweetal enorm veel
eet, en besluit zij beide werkkrachten te ontslaan, en een sterkere meid te zoeken.
Mevrouw Josephus Jitta, die wél rijk was, verbood rond 1930 haar drie dienstboden
om thuis te blijven als zij vrij hadden, een avond in de week en om de andere zondag.
Waarom dat was, blijkt uit het feit dat zij ze ook verbood boterhammetjes mee te
nemen: het scheelde in de voedselkosten.
Een problematisch bestanddeel van de beloning waren de fooien. Van diner- of
logeergasten werd verwacht dat zij het personeel bij het weggaan iets toestopten.
‘Een zonderling begrip van onze gastvrijheid is het zeker wel, dat iemand die men
te eten vraagt (...) stelselmatig verplicht wordt het genotene - dubbel en dwars
dikwijls - te betalen. Dienstboden worden op die vervalletjes gehuurd en zij laten
dan ook niet na, bij het vertrek der gasten daarvan blijk te geven,’ klaagt in 1902 de
anonieme auteur van een brochure over deze gewoonte. De meiden werden tot zijn
verontwaardiging in de verwachting van fooien gesterkt door hun werkgevers, die
achteraf zelfs wilden weten wat deze of gene gast betaald had!
Al vóór 1900 werd regelmatig gewezen op de mogelijkheid, dat men zelf het
personeel iets extra's gaf als er bezoek of logés
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kwamen, en dit discreet aan de gasten meedeelde. Maar dat kostte geld, en ondanks
alle gemopper scheen het euvel onuitroeibaar. Ofwel er stond een schoteltje in de
gang, of het personeel vertoonde zich daar toevallig bij het vertrek. Tot lang na de
Tweede Wereldoorlog, eigenlijk zo lang als er huispersoneel bestond, bleven gasten
fooien geven. Ondertussen werden steeds uitvoeriger in de etiquetteboeken de
tarieven vermeld (‘na een weekeinde f 2, -, na een week f 3,50, na 14 dagen f 5, -’)
die zij verschuldigd waren.
Niet alleen het huispersoneel hield zijn hand op. Het was in Nederland zelfs
gewoonte (zo noteerde David Meldrum verwonderd) om, als je een ritje met een
vriend in zijn rijtuig had gemaakt, zijn koetsier een fooi te geven. En Amy
Groskamp-ten Have doceert nog in 1957 dat een arme gast het vaak liever heeft
dat wij hem bij zijn vertrek ‘op een trammetje (of taxi) terug fuiven’, dan dat wij hem
door de eigen chauffeur laten thuisbrengen; dan zou hij weer verplicht zijn een fooi
te geven.
Verval kon een dienstbode ook verwachten van de leveranciers. Het was heel
gewoon dat de slager, de groenteboer en de kruidenier een percentage van de
bestedingen van een huishouden reserveerden voor de meid die de bestellingen
deed. Als het zo uitkwam dat mevrouw eens zelf een rekening betaalde en mevrouw
had een hart, dan zorgde zij dat het verval toch te bestemder plekke kwam. Blijkens
de herinnering (opgetekend in 1981) van een groenteman in de P.C. Hooftstraat in
Amsterdam, de heer Scherpenzeel, is dit gebruik tot lang na de Tweede Wereldoorlog
blijven bestaan.
WERKLIJST
MAANDAG.

Om half zeven beneden zijn, de buitenluiken opensluiten, de
matten in den gang verwisselen en uitslaan. De keuken bijvegen, de
kachel
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uithalen en de kamer van Juffr. Elise in orde brengen. Onder het ontbijt
de melk laten koken. Na het ontbijt de kamer van Mijnheer in orde
brengen.
Daarna op zolder bed opmaken, om 9 uur beneden zijn, het ontbijt
wegnemen en afwasschen. Om de 14 dagen het fijne goed wasschen,
nadat het eerst in de week heeft gestaan. Om de 14 dagen de kelders
doen.
DINSDAG. Voor het ontbijt in de huiskamer opensluiten en klaarzetten.
Verder het gewone werk. Na het ontbijt evenals Maandag. Verder om de
14 dagen de huiskamer met Anna doen en den anderen week het hok
op de plaats en de kasten in de keuken doen. 's Middags om de 14 dagen
de wasch opspoelen. Om 1 uur den gang dwijlen, looper en matjes
opnemen.
WOENSDAG. De kachel in de keuken opwrijven, verder het gewone werk.
Na het ontbijt een kleine beurt geven aan keuken, bijkeuken en plaats.
's Middags het fonteintje poetsen, de plank wasschen. DONDERDAG. Voor
het ontbijt extra beurt geven aan de kamer van Juffr. E. Meubels uitzetten,
goed bijschuieren, stof afnemen, vensterbanken met spons en lap doen.
Na het ontbijt extra beurt aan de kamer van Mijnheer. Verder
droogschuren, o.a. theestoof, koffietrommel, blanke keteltjes boven enz.
De keteltjes altijd weer gevuld boven brengen.
VRIJDAG. Vóór het ontbijt de kamer van Juffr. E. doen, de gang leegdragen.
Na het ontbijt de straat vegen, in den gang de deuren afnemen, de
drempels met de wisch doen en den gang schrobben. Na de koffie de
glazen buiten zeemen. 's Middags nat schuren, tangen, pooken,
kachelplaatjes. Ketels rood aarden. Komforen.

Ileen Montijn, Leven op stand 1890-1940

231
ZATERDAG.

Voor het ontbijt de keukenkachel poetsen en de komforen
afnemen. Na het ontbijt het houtwerk in de keuken afnemen, schrobben,
bijkeuken en plaats doen.
Elken dag na eenen den gang aanvegen en de andere matten neerleggen.
Parapluiebak schoonmaken. Overschoenen schoonmaken en opbergen.
Zondag 's morgens de voordeurmatten uitslaan en bijvegen. 's Woensdags
avonds de vuile doeken uit de keuken op den zolder hangen.
Tot 1 uur de bel opendoen. Visites in den salon laten. Menschen, die over
iets komen spreken in de spreekkamer laten. 's Avonds daar licht opsteken
als er iemand ingelaten wordt. Als we niet bepaald zeggen dat we UIT
zijn, zijn we thuis. Als Gijsje opendoet moet ze Anna vragen wie thuis is
en wie NIET.
Vuil water van de waschtafels in de beste kamer ledigen. HAAR en PAPIER
mogen er niet inkomen.
Donderdags avonds om half elf binnen klaarzetten. Leidingwater voor
alle gebruik. - Tweemaal schellen is voor de keukenmeid.
Dinsdags en Vrijdags wordt de portefeuille van Blom gehaald.
Zaterdags avonds de portefeuille, die in de vensterbank ligt, aan Cordel
meegeven.
Deze werklijst, uit de nalatenschap van mevrouw Besier-de Geer (Utrecht,
1863-1933), moet bedoeld zijn geweest voor het tweede meisje in de huishouding:
waarschijnlijk de tegen het eind genoemde Gijsje.
Werklijsten zijn bij degelijke huisvrouwen altijd geliefd geweest. Je had werklijsten
voor één dag, of weekprogramma's, of combinaties van beide - en dan nog
uitgesplitst voor de ver-
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schillende personeelsleden. Zij werden door de huisvrouw zelf opgesteld (en soms
aan haar dochter doorgegeven als zij trouwde), maar waren ook te vinden in
damesbladen en huishoudboeken. Een werklijst was praktisch als er veel personeel
was; als dat niet zo was, gaf hij altijd nog het gevoel dat het oeverloze geredder in
huis te overzien was, dat er hoop was om alles klaar te krijgen - en om Mina's luiheid
te overwinnen.
Het bleef natuurlijk een ideaalbeeld. In de praktijk is en was huishoudelijk werk
zelden overzichtelijk. Om te beginnen werd de hele ochtend het werk onderbroken
door de bel van leveranciers. Een kachel ging uit of er moest een boodschap worden
gedaan, er kwam bezoek, er was een kind ziek, en zo waren er nog honderd andere
complicerende factoren, die de dienstbode allemaal extra werk gaven.
Ook waren er onuitsprekelijke taken die je zelden in een werklijst vindt maar die
toch moesten gebeuren, zoals het legen van de po's, 's morgens vroeg. Ook in
huizen waar wel degelijk wc's waren, zelfs op de slaapverdieping, was het gebruik
van kamerpotten regel. De meid moest die nu eenmaal legen - het hoorde erbij, zei
iedere huisvrouw, en elke moeder van elk aankomend ‘hitje’. Pas toen de mensen,
met het verdwijnen van huispersoneel, zelf hun po's zouden moeten gaan legen,
bleek ineens dat ze 's nachts eigenlijk best naar de wc konden lopen.
Zo was er wel meer werk dat alleen gebeurde omdát er iemand was die het kon
worden opgelegd. De bedden dagelijks compleet afhalen, luchten en opnieuw
opmaken, de bel poetsen, elke twee weken de kelder schoonmaken, het is niet altijd
uit te maken waarom niemand die dingen nu nog doet: zijn het praktische
veranderingen, veranderde opvattingen, of is het toch omdat er geen ‘booien’ meer
zijn?
Wat de arbeidsomstandigheden en de zwaarte van het werk betreft had de
meid-alleen in een kleine huishouding met kinderen het het moeilijkst. Meer dan
ieder ander was zij overgeleverd aan de omstandigheden. Een bazige, verwende
huisvrouw kon
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haar van vroeg tot laat opjagen, en dan had zij niemand om in de keuken eens mee
te lachen - of te huilen. Hoe meer personeel er was, hoe beter het werk verdeeld
kon worden; maar de totale hoeveelheid nam niet recht evenredig met het aantal
personeelsleden toe. Alleen al daarom vonden de meesten het prettiger te werken
in een grotere huishouding.
De taken waren nauwkeurig afgebakend. ‘De dienstboden hebben een
merkwaardig, voor ons onbegrijpelijk en belachelijk, fijn gevoel daarvoor, wat eigenlijk
hun werk is of niet, ingeval er verscheidenen dienstboden in één huis zijn,’
waarschuwt de schrijfster van een etiquetteboek, zonder begrip voor de menselijke
behoefte om te weten waar je aan toe bent. (Dezelfde schrijfster, Natalie
Bruck-Auffenberg, vertelt haar lezeressen dat het beter is, wanneer hun dienstboden
niet door vriendschap verbonden zijn - zij zouden eens kunnen samenspannen.)
Tot de Tweede Wereldoorlog vonden de meeste mevrouwen het gewoon dat een
dienstbode beschikbaar was, zo lang als er nog werk te doen was. Bij de wettelijke
invoering van de achturige werkdag (1919) was huispersoneel dan ook nadrukkelijk
uitgezonderd. Wel werd het langzamerhand gewoon dat de meid op zondag vrij
had, vaak vanaf zaterdagmiddag.
‘Zaterdagmiddag ging Nel naar huis, naar Puttershoek. Zij deed eerst nog
de afwas, dan waste zij zichzelf, verkleedde zich, pikte een paar kousen
uit de kast van mijn moeder...(nou ja, dat heeft ze wel eens gedaan...) en
dan ging ze met de tram naar huis, tot zondagavond.’
Toch kon verdere beperking van de arbeidstijden niet uitblijven, meende bijvoorbeeld
Suze Meyboom, directrice van de Amsterdamse Huishoudschool. Zij publiceerde
in 1920 in De vrouw en haar huis een gedetailleerde, tweepersoons werklijst waaruit
moest blijken dat het wel degelijk mogelijk was dat
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een moeder van drie kinderen al het werk deed met hulp van één dienstbode, die
slechts zes dagen in de week, acht uur per dag kwam. Zij baseerde zich daarbij op
de denkbeelden van de Amerikaanse Christine Frederick, die artikelen schreef in
Ladies Home Journal. Frederick propageerde het efficiënte huishouden onder het
motto van ‘scientific management’. Wat Meyboom niet vermeldt, is dat die hulp van
achtenveertig uur per week naar de begrippen van Mrs. Frederick al een grote luxe
was: de Amerikaanse had in 1912 al the servantless household bepleit.
❖
Een zegsvrouw die is geboren in een aristocratische familie, herinnert zich een
scène uit haar jeugd. Veertien jaar was zij, en in de keuken was iets te bespreken
met Ozinga, een van de knechten. Ozinga sprak haar aan met ‘freule’ en ‘u’, en zij
tutoyeerde hem, zoals zij gewend was - tot ineens Reina, de keukenmeid (‘zo rood
als een boerenzakdoek was ze’) daar een opmerking over maakte. De freule kon
toch wel ‘u’ zeggen tegen Ozinga? De freule bloosde tot haar kruin en vond de
situatie zo pijnlijk, dat zij er meer dan een halve eeuw over heeft gezwegen - maar
het in al die jaren ook niet is vergeten.
Alleen wie jong was en gevoeliger dan gemiddeld, had last van de ongelijkheden
die het leven met huispersoneel met zich meebracht. In de Nederlandse
standenmaatschappij waren de feitelijke verschillen in opvoeding en levenswijze
tussen ‘hoog’ en ‘laag’ groter dan nu. Dat maakte het ook in de huiselijke omgang
gemakkelijker te aanvaarden dat de een meer mocht, en de ander meer moest.
Er zijn overigens aanwijzingen dat de omgang met huispersoneel in Nederland
minder koel was dan bijvoorbeeld in Engeland of Frankrijk. Nederlandse huisvrouwen
waren huishoudelijker ingesteld. Zo toont de hierboven aangehaalde werklijst van
mevrouw Besier dat deze dame met haar grote huishouding toch op de hoogte was
van de details van het schoonmaakwerk,
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zoals het verschil tussen droog schuren en nat schuren. Een dame die een tijd in
Engeland had gewoond merkte in 1907 op dat in dat land lang niet zoveel door de
huisvrouw zelf werd gedaan: thee zetten bijvoorbeeld, en zilver en de kopjes
afwassen (wat de Nederlandse in de huiskamer deed) maar ook de bloemen
verzorgen en puddinkjes maken. De Engelse huisvrouw liet veel meer over aan het
personeel.
Maar afgezien van het dagelijkse overleg treft ons toch hoe ver de scheiding der
sferen in huis ging. Waar het enigszins mogelijk was, was er een afzonderlijke wc
voor het personeel; het gebruik van de badkamer werd het personeel meestal
ontzegd, ook al was daar stromend water en had Mina slechts een waskom op haar
kamer. Dat zij op een zolderkamer sliep, ook als er op de slaapverdieping nog wel
ruimte zou zijn geweest, sprak meestal ook vanzelf. Talrijk zijn de verhalen over de
tochtige, onverwarmde kamertjes, de bultige stromatrassen en het water dat 's
winters bevroor in de lampetkan, in het enige vertrekje in huis dat de meid echt het
hare mocht noemen - al was zij er meestal alleen om te slapen.
Vrijwel altijd at men ook gescheiden. Nederlandse werkgevers gingen, zoals
eerder verteld, niet zo ver dat de meid tijdens hun maaltijd paraat moest staan in
de eetkamer, zoals in het buitenland. Mina at tegelijk met de familie, maar dan in
de keuken, en werd met een belletje geroepen als men aan de volgende gang toe
was.
Maar zij at niet altijd hetzelfde, of zelfs evenveel; het kwam ook voor dat het
personeel na-at, en moest afwachten wat er binnen van de schotels was overgelaten.
Het klinkt larmoyant, maar de verhalen over de schrielheid bij de toewijzing van
voedsel aan huispersoneel zijn te talrijk om af te doen als overdreven. ‘Men berekent
gewoonlijk aan de dienstboden te geven: 2½ ons boter per persoon in de week. 3
ons suiker voor 2 dienstboden in de week. ½ kruik bier dagelijks per persoon. (...)
Koffiegeld f 4, - per persoon in't kwartaal. ½ brood per persoon per

Ileen Montijn, Leven op stand 1890-1940

236
dag,’ zo staat op een papiertje in de nalatenschap van mevrouw Besier. Het waren
misschien geen overdreven magere rantsoenen; maar rantsoenen waren het. Een
Aaltje, die in 1904 begon als dagmeisje (zij was dertien) bij een houthandelaar in
Lemmer, herinnerde zich zestig jaar later nog de éne boterham die zij 's morgens
om negen uur kreeg, na anderhalf uur werken. Om twaalf uur werd zij even naar
haar eigen moeder gestuurd om te eten.
Dat de meid iets zou mogen eten wanneer zij honger had, daarvan was in de
meeste betrekkingen geen sprake. Zij moest afwachten wat zij kreeg. Haar thee
was een goedkoper soort dan ‘binnen’ werd gedronken, en van de
luxe-voedingsmiddelen gingen de meeste aan haar neus voorbij. Sterker nog, het
theekistje, de suikerdoos en zelfs de provisiekast zaten letterlijk op slot, tot het
moment dat mevrouw 's ochtends met haar sleutelmandje kwam en ‘uitgaf’ wat er
die dag nodig zou zijn.
Was na het eten de afwas gedaan, dan was het gebruikelijk dat de dienstbode
tot bedtijd in de keuken zat, omdat haar diensten altijd nog nodig konden zijn. Alleen
in grote huizen konden de avonden bij toerbeurt door het personeel worden
waargenomen. Maar daar was dan ook vaak een aparte zitkamer, een ‘booienkamer’
of ‘knechtskamer’.
Voor het dertien- of veertienjarige meisje-alleen waren de avonden zwaar. Bets
de Fockert-van Boggelen vertelde in 1984 aan Koos van Zomeren:
‘Het was erg eenzaam, als je jong bent en daar opgesloten zit. 's Avonds
zat je daar maar, in die keuken, die grote koude keuken. Af en toe ging
het belletje als ze iets nodig had of zo. Maar je mocht niet bij haar komen
zitten. Ik heb voor mijn vader ellenlange blauwe sokken gebreid. Maar ik
ben ook wel eens in slaap gevallen hoor.’
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Niemand wist beter of het hoorde zo. De welgestelden leefden zelf ook veel soberder
dan in onze tijd gewoon is. Ook zij aten bijvoorbeeld niet tussendoor. Ook zij zaten
in de kou om kolen, en in het donker om gas te sparen. Of zij verkozen soms
eenzaamheid boven sociale omgang die ‘ongepast’ zou zijn geweest.
Maar de zuinigheid en het nauw verholen wantrouwen in de dagelijkse omgang
met ondergeschikten die uit honderd bronnen spreekt, blijft verbazen. Behalve de
levensmiddelen werd ook het linnengoed achter slot en grendel gehouden tot het
tijd was om de bedden of servetten te verschonen. Zijden kousen, zilveren lepeltjes,
blikjes krab, je moest op alles passen, alles tellen, want voor je het wist was het
weg. Een meid die de keukenkachel te hoog stookte, of niet kon afdingen bij de
visboer kostte geld, en moest dus beleerd worden.
Voor een meid die veel serviesgoed brak, suggereerde Egbertina van der Mandele
de volgende - relatief humane - oplossing: haar ‘breekgeld’ boven op haar loon te
betalen, bijvoorbeeld twintig of vijfentwintig gulden, en dan elk gebroken stuk te
laten vergoeden. ‘Niet zelden werkt deze prikkel uitstekend,’ wist zij, eraan
toevoegend dat de lonen zonder verhoging te laag waren om een boetestelsel toe
te passen.
Natuurlijk, te veel wantrouwen jegens het personeel was niet goed, schreef zij
ook: het was altijd beter om met vertrouwen te beginnen en dat zo lang mogelijk vol
te houden. Een collega-etiquette-schrijfster, Natalie Bruck-Auffenberg, meende
ontwapenend: ‘In de regel zijn arme lieden en vooral ook dienstboden veel eerlijker
als men denkt...’
❖
‘Belet ook niet altijd de kinderen in de keuken te zijn. Dienstboden zijn
meestal zelf kinderlijk van hart, en er zijn er maar weinig die bepaald niet
van kinderen houden. Het streelt ze, zoo wij onze kin-
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deren aan haar toevertrouwen, mits we ongemerkt steeds contrôle
uitoefenen.
Het is zoo verkeerd van velen om te denken, dat kinderen in de keuken
per se kwaad leeren. Indien dat zoo is, lijkt't me beter maar van
dienstpersoneel te veranderen.’
Aldus Egbertina van der Mandele in een passage die illustreert dat de omgang met
huispersoneel een precaire combinatie van intimiteit en distantie bleef.
Jonge kinderen zaten daar niet zo mee. In een kille, streng geordende opvoeding
kon de keuken voor hen een oase van warmte zijn, en legio zijn de dierbare
herinneringen aan keukenmeiden die lekkere hapjes voor je hadden en dienstbodes
die je tenminste eens gezellig knuffelden. Ouders zagen vooral dat laatste met
gemengde gevoelens aan, want de grenzen van betamelijkheid waren zo
overschreden. Ze werden natuurlijk ook vaak overschreden, al ging het niet altijd
zo ver als in het geval van de jonge E.B. de Bruyn, die voor de Eerste Wereldoorlog
opgroeide in Breda. Zijn ‘middagen met Kaatje’ brachten hem zijn vroegste seksuele
ervaringen, later nog gevolgd door erotische avonturen in de pompkamer met
Smeegens, de oppasser.
Soms lag het initiatief aan de andere kant, en maakte de heer des huizes of een
van zijn zonen seksuele avances bij een dienstbode. Die bevond zich onmiddellijk
in een uitwegloze positie: afwijzen, klikken, toegeven, wat moest zij doen? Zij kon
alleen maar verliezen.
Johan de Meesters roman De zonde in het deftige dorp schetst een navrant beeld
van zo'n situatie. Een onaantrekkelijke, onzekere domineeszoon betuigt de
dienstbode Dina zijn liefde, belooft haar een toekomst...maar als zij zwanger is, is
hij weg. De hypocriete, egoïstische reactie van de deftige lui op het geval is
schokkend. Toch is er weinig reden om het verhaal overdreven te achten. De lezer
moet zich troosten met de ge-
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dachte, nee, het feit, dat er heel soms ook wel humaner oplossingen werden
gevonden. Bij de familie S. werd het kind dat hun zoon bij de dienstbode had verwekt,
opgenomen in het gezin; de dienstbode bleef verzorgd tot het eind van haar leven.
Voor kinderen was de meid een eerste confrontatie met mensen die anders
praatten en anders dachten dan hun ouders. Niet zelden leerden zij van hen de
door hun ouders zorgvuldig verzwegen facts of life, een soort vertrouwelijkheden
waarvoor die nu juist bevreesd waren. Overigens werd door de meesten een moment
aangewezen waarop het afgelopen moest zijn met de vertrouwelijk-informele
omgang: ‘Als de meisjes 17, 18 jaar waren staken ze hun haar op en moest het
personeel “juffrouw” tegen ze zeggen,’ schrijft Annie Salomons, geboren in 1885,
over haar jeugd.
De manier waarop in een gezin met het personeel werd omgegaan was vaak
bepalend voor de benadering die kinderen later in hun eigen leven zouden hebben.
Algemeen was de gedachte dat mensen wier families al generaties lang personeel
hadden gehad, zelf ook beter in staat waren de ‘juiste’ toon te treffen. Niet te koel
en niet te gemeenzaam, vriendelijk maar strikt, met de aangeboren wellevendheid
van de aristocraat, de patriciër. Daartegenover stond het schrikbeeld van de mevrouw
of juffrouw die zich maar nét personeel kon permitteren, en op de meid al haar kuren
en haar snobisme botvierde. Het is een veel gehoorde gemeenplaats, waarvan je
je kunt afvragen of er een kern van waarheid in zat - of dat zij alléén maar
standsbesef en vooroordelen tegen (iets) lagere standen weerspiegelt.
Vertrouwelijke, warme omgang en materiële zorgzaamheid is er in velerlei
gezinnen geweest, van hoog tot laag. Er zijn adellijke families die hun huishoudster
in olieverf lieten portretteren, voor als zij er niet meer zou zijn. Er waren families die,
als de dienstbode na jaren trouwe dienst in het huwelijk trad, hun huis en personeel
ter beschikking stelden voor de bruiloft. Er waren
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meisjes-alleen die werden opgenomen als een lid van het gezin (en dat bleven tot
het einde van hun dagen); en er waren kinderen die aan iemand die als dienstbode
kwam, een dierbare tweede moeder overhielden.
❖
Naast het vaste personeel waren in een grote huishouding ook tijdelijke werkkrachten
nodig. Als aanvulling op een of twee meiden was er soms een werkvrouw, vaak een
getrouwde dienstbode die dus niet meer kon inwonen, en op deze manier iets
bijverdiende. Zij kwam een of twee dagen in de week, vaker als het grote
schoonmaak was.
Belangrijker in het familieleven was de naaister die in verschillende huizen werkte,
één dag in de week of veertien dagen. Zij verstelde en maakte de kleren voor het
hele gezin - uitgezonderd die van mijnheer, die voor zijn bovenkleding naar de
kleermaker ging. Zij werkte van vroeg tot laat in de naaikamer of een ander vertrek;
de ‘volle kost’, dat wil zeggen de maaltijden maakten deel uit van haar loon.
Zo schrijft een dame die aan het begin van deze eeuw opgroeide in Den Haag,
dat de huisnaaister, een ‘familiestuk met warm hart’ dat door iedereen Poef werd
genoemd, wekelijks kwam en dan twee gulden per dag verdiende. Een naaister kon
gemakkelijk een paar meisjesjurken in één dag maken, zeker als de huisvrouw zelf
het zomen voor haar rekening nam, vertelt een tijdgenote. In de herinneringen van
vrouwen is de naaister vaak een dierbaar personage; mannen vonden dit
personeelslid, misschien omdat het minder achter de schermen bleef dan de
dienstboden, vaak een storende aanwezigheid.
Een figuur wier aanwezigheid nog veel dieper ingreep in het gezinsleven, was de
baker. Kort voor de baby werd verwacht nam zij haar intrek bij een jong gezin, of
zij werd geroepen als het zover was. Zij assisteerde zo nodig bij de bevalling (die
thuis plaatsvond, en meestal door de dokter werd begeleid) en bleef
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met kost en inwoning de eerste vier of zes weken na de geboorte om voor de baby
te zorgen. De wieg stond 's nachts op haar slaapkamer.
Of het aan de spanningen van geboorte en kraamtijd ligt of aan iets anders, geen
figuur is zo sterk het doelwit geweest van spot en clichés als de baker. Bakers waren
heerszuchtig, veeleisend, en hadden onmiddellijk ruzie met de dokter en/of de meid.
Zij vroegen eitjes bij het ontbijt, rookvlees bij de koffie en oude madeira voor het
eten. Van de kraamvisite verwachtten zij bovendien ruime fooien.
Bakers begonnen duidelijk al een beetje ouderwets te worden aan het begin van
deze eeuw. Hun opvattingen, zoals dat kinderen stijf dienden te worden ingebakerd,
raakten achterhaald. Moderne gezinnen hadden liever een minder traditionele figuur
in huis. Een verpleegster bijvoorbeeld, die een echte opleiding had gevolgd.
Top Naeffs Letje wordt in die zin opgestookt door haar vriendin Françoise; iederéén
in hun stand nam tegenwoordig een verpleegster. Bakers waren onberekenbare
schepsels, die de wasbrandewijn opdronken en de lange spelden dwars door het
kinderlijf dreven; daar mocht zij haar baby toch niet aan blootstellen! En dan de
fooien: ‘Je kon het eenvoudig niet meer doen tegenwoordig, zei Françoise, de helft
van de kraamvisites viel af als ze wisten dat er op elk kopje kandeel een kwartje
stond.’
Als Letjes tijd is gekomen, blijkt het niet mee te vallen met de aanwezigheid van
de slanke, pretentieuze verpleegster in huis. Zij eet beneden knus aan één tafel
met Adriaan, de jonge vader, terwijl de kraamvrouw boven in bed ligt. Tussen de
worteltjes en de abrikozenvla citeert zij, gewaagd, Ibsen en Nietzsche. Ook spreekt
zij wel heel vrij over ‘de natuurlijke levenszaken’...En Letje peinst: ‘Een baker mocht
al even welbespraakt zijn, dat bepaalde zich tenminste tot de keuken.’ Bovendien
kon je die nog tal van huiselijke bezigheden opdragen, waarvoor deze ‘logé’ haar
neus zou ophalen.
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Toen Naeff dit schreef, in 1926, blikte zij terug op haar eigen jeugd rond de
eeuwwisseling. Maar ook in de jaren twintig bestonden er nog bakers, en er waren
wel degelijk aardige vrouwen bij. Een vertrouwde baker werd wel eens van ver
gehaald, zoals in het geval van de domineesfamilie Zeydner. Toen mevrouw in 1930
in verwachting was, terwijl het gezin niet lang tevoren naar Dedemsvaart was
verhuisd, liet Dominee de baker uit zijn vorige standplaats 's Heerenberg komen.
Geroutineerd nam Vrouw Gemmink, door de oudste kinderen liefdevol tante Gerritje
genoemd, de huishouding weer voor een paar weken over.
❖
Goed huispersoneel te vinden was nooit makkelijk geweest, maar iedereen was het
erover eens dat het steeds moeilijker werd. Terwijl de vraag naar dienstboden niet
verminderde, kregen meisjes die vroeger automatisch een dienstje zouden hebben
gezocht, langzamerhand meer keus. Naast fabrieken vroeg vooral ook een groeiende
dienstverlenende sector om vrouwelijke werkkrachten. De meeste meisjes vonden
het prettiger om met anderen op kantoor te zitten, dan met oeverloze werktijden in
huis te dienen. Moeders zagen het laatste liever, omdat er in huis toezicht was en
hun dochter als dienstbode veel kon leren voor haar latere bestaan als huisvrouw
en moeder. Als het alleen aan de meisjes zelf had gelegen, waren zij in nog veel
grotere aantallen het dienstbodebestaan ontvlucht.
Sommige dames zochten de schuld voor het ‘dienstbodevraagstuk’ bij zichzelf.
Zij hadden oog voor de moeilijke werkomstandigheden en de onaangename wijze
waarop sommige mensen hun personeel behandelden. ‘Zou men ook feitelijk niet
van een “mevrouwenvraagstuk” moeten spreken?’ vraagt Jeanne Kloos-Reyneke
van Stuwe retorisch. Daar zat wat in, al zocht zij de oplossing wel erg in de vormen,
en niet in praktische verbetering van de situatie.

Ileen Montijn, Leven op stand 1890-1940

243
‘Laten wij toch niet vergeten dat wij met onze dienstboden mensen in huis
krijgen die in een heel andere sfeer zijn opgegroeid, voor wie onze
etiquette niet bestaat...Met deze vreemde meisjes, die in veel opzichten
antagonistisch tegenover ons staan, verkeren wij dagelijks in de grootste
vertrouwdheid: wij zien elkaar voortdurend als 't ware en négligé, wij laten
hen toe, wij kunnen niet anders dan hen toelaten in onze diepste intimiteit.
Is het dan een wonder, dat er wel eens, ja, zelfs dikwijls conflicten
ontstaan, en dat Mevrouw wel over zeer veel tact en geduld moet kunnen
beschikken, om den vrede in huis te verzekeren?’
Zo bezweert mevrouw Kloos haar lezeressen, met de toevoeging dat de huisvrouw
rechtvaardig moet zijn, huishoudelijk onderlegd, belangstellend - en altijd het goede
voorbeeld moet geven.
Het is maar de vraag of het geholpen zou hebben als alle dames zich aan die
geboden hadden gehouden. In de jaren twintig begon, bij gebrek aan bereidwillige
Nederlandse meisjes, een toestroom van duizenden Duitse dienstmeisjes. Die waren
tenminste nog ijverig en beleefd: ‘We wisten niet dat zulke dienstmeisjes nog
bestonden, waar Tine?’ zegt juffrouw Erkelens, alias de Dwerg, in Vestdijks Else
Böhler tegen haar zuster. Lotte en Gretel vroegen dan wel een langere vakantie
met de kerstdagen, want dan wilden ze naar huis, maar dat was altijd nog beter dan
helemaal geen hulp.
Toen in de jaren dertig de werkloosheid in Nederland opliep, terwijl steeds meer
van de circa 35.000 Duitse meisjes vertrokken, bleek dat het aanbod aan Nederlands
huispersoneel nog steeds niet groeide. Na de Tweede Wereldoorlog werd het
probleem zo nijpend, dat de regering (die natuurlijk ook bestond uit heren die gewend
waren aan personeel in huis) zich erover
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boog. Kon er misschien een soort dienstplicht voor meisjes worden ingevoerd?
Maar de mevrouwen leerden zich te schikken in het leven zonder hit. Niet omdat
dat prettiger was, omdat de huizen kleiner werden, of omdat ze stofzuigers en
wasmachines kregen - nee, er waren gewoon geen hitten meer, en dat was het
einde van een tijdperk.
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