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Beroep of roeping 
 
Door Karel F. Gildemacher 
 
Eind jaren vijftig werd er op een dag een nieuw bord met mijn vaders 
beroepsaanduiding bij ons aan de muur geschroefd. Het oude vertrouwde 
‘Gediplomeerd Tuinman’ kon de kachel in. Met een nieuwe schreefloze letter werd 
meegedeeld dat mijn vader nu ‘Erkend Hovenier’ was. Er was niets veranderd en 
geen cursus aan te pas gekomen. Wij – ik moest ook meehelpen – onderhielden de 
tuinen van de meer welgestelde Snekers. Het woord hovenier heeft mijn vader ook 
nooit uit zijn mond gekregen. Hij was een tuinman en dat bleef hij. Kennelijk had de 
Friesche Bloemisten Handelsvereniging het nodig geacht een naamsverandering 
door te voeren teneinde het imago van het beroep te verbeteren. Mijn vader was 
secretaris en moest dus wel meedoen. Maar dat is mijn interpretatie zoveel jaren 
nadien.  
 
In het pas verschenen Beroepsnamenboek van J.B. Glasbergen met de ondertitel 
Beroepsaanduidingen voor 1900 in Nederland en België, wordt tuinman keurig 
gedefinieerd: ‘die voor anderen een of meer tuinen onderhoudt; hovenier’. 
Merkwaardig is echter dat je in het lemma hovenier leest: ‘die tuinbouw verstaat en 
uitoefent’. Een verwijzing naar tuinman ontbreekt.  
 
Mijn eigen ervaringen met het beroep tuinman, c.q. hovenier dateren van ver na 
1900. Het kan dus zijn dat hovenier ook een oudere betekenis kent. Ik heb echter de 
neiging de hovenier van Glasbergens omschrijving een gardenier te noemen. 
Gaardenier wordt ook in het boek genoemd, dat is een hovenier staat erbij. Een 
gaardemeester – het is een heerlijk boek om in te lezen – is weer een ‘hovenier, 
tuinman’. Zoveel is duidelijk dat ik, ondanks kennis van het beroep, beslist niet weet 
wat met wat wordt bedoeld in de tijd van voor 1900. 
  
Genealogen en (sommige) historici komen soms aanduidingen van beroepen tegen 
die hen onbekend zijn. Glasbergen ergerde zich aan het feit dat het opzoeken van de 
betekenis van die woorden hem soms geen of onvoldoende resultaat opleverde. En 
zowaar de man begon in 1998 dus zelf maar zo’n woordenboek – een 
‘beroepsnamenboek’ – samen te stellen. Glasbergen noemt een aantal van 25000 
varianten die hij vond. Dankzij een ‘normalisatie’ kwamen er een 10000 in zijn boek 
terecht. Glasbergen denkt dat met zijn onderzoek 90% van alle beroepsnamen zijn 
vermeld. Bij zo’n 4% van de vermelde woorden is de betekenis ervan hem min of 
meer onduidelijk gebleven. Kiesmakelaar is er bijvoorbeeld één, maar juist daar 
wordt niet gemeld waar en wanneer en in welke context die beroepsbenaming is 
aangetroffen. 
 
Een woordenboekmaker (die beroepsaanduiding staat er in) zal gecharmeerd zijn 
van de onbevangenheid waarmee Glasbergen het boek maakte. Want hoe weet je 
dat er nog honderd echte beroepsaanduidingen bestaan die niet zijn vermeld? Dat 
zo’n werk nooit volmaakt en compleet is, ligt in het karakter  van een woordenboek 
besloten, maar had het completer gekund? Glasbergen stelt dat hij het WNT (op CD-
Rom) geheel heeft doorgewerkt. Daarvoor neem ik mijn petje af. Maar waarom staat 
het woord lexicograaf er dan niet in? Het WNT (Aanvullingen deel II, kolom 4413) 
beschrijft het en geeft vermeldingen van vòòr 1900.  
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Ik weet wel het is maar een steekproefje van mij, maar toch schrok ik. Leenwoorden, 
meldt de auteur, zijn wel opgenomen als die tenminste één Nederlands woorddeel 
bevatten. Dat zou de genoemde lexicografische omissie dus verklaren, maar waarom 
typograaf dan wel is opgenomen, snap ik niet. Trouwens, het gezicht van een echte 
typograaf zal ook verbazing uitdrukken als hij leest dat hij een ‘boekdrukker’ is. Voor 
de duidelijkheid, een typograaf is iemand die werkt in de grafische bedrijfstak. Binnen 
die ‘verzameling’ zou hij handzetter, machinezetter, platzetter, opmaker enz. enz. en 
ook drukker kunnen zijn. Het zijn allemaal typografen die het boek van Glasbergen 
zo keurig vorm hebben gegeven. 
 
Dat vreemde opneemcriterium met betrekking tot leenwoorden geldt ook, en nog 
sterker, voor typist. Je ziet dat woord toevallig als je typograaf vindt. Voor 1900?, 
dacht ik, Remington bracht, voor zover ik weet, in 1873 de eerste typmachines in de 
USA op de markt.  Het WNT geeft als oudste vermelding 1906, Van der Sijs 
(Glasbergen meldt dat hij ook haar prachtige Chronologisch Woordenboek heeft 
doorgewerkt) meldt hetzelfde jaar. Voor 1900 lijkt me dus sterk en een bewijsplaats 
uit de 19de eeuw of eerder wordt niet vermeld. 
 
Iets anders. Het onderscheid tussen een naam en een woord vinden veel mensen 
buitengewoon moeilijk. Wanneer namen, met een schoolgrammatica, worden 
onderscheiden in soort- en eigennamen, wordt het veel gemakkelijker. Madeliefje is 
een soortnaam, een bloemennaam zegt men dan wel. Er zullen nauwelijks 
madeliefjes zijn met een eigennaam. Dat ligt met huisdieren heel anders. Onze Jack 
Russell heet Moandei (Maandag, jawel). De soortnaam van dit hondje gaat terug op 
de eigennaam van de oorspronkelijke Engelse fokker en de eigennaam van ons 
beestje op de aanduiding van de eerste werkdag van de week à la Vrijdag van 
Robinson Crusoe dus. Zo gaat het met namen.  
 
Bij lexicografische werken is het heel goed een helder onderscheid tussen 
eigennamen en andere woorden aan te houden, al bestaan er natuurlijk talrijke 
relaties. Glasbergen wijst heel terecht op het standaardwerk van Frans 
Debrabandere, Woordenboek van de familienamen in België en Noord-Frankrijk (ook 
bij Veen/ Het Taalfonds verschenen, maar een jaar eerder in 2003). Ik weet niet of hij 
er veel van heeft begrepen, al is het juist dat sommige mensen toen ze een vaste 
familienaam aannamen, de aanduiding voor hun beroep maar lieten ‘promoveren’ tot 
naam. Stond iemand bekend als bakker, dan gebeurde het niet zelden dat hij de 
familienaam Bakker aannam. De motivatie voor de naamskeuze lag dus in zijn 
beroep. Ieder weet dat zo’n naam geenszins betekent dat de persoon in het dagelijks 
leven bakker is. Zodra een woord tot naam is geworden is in principe de betekenis 
verdwenen. De functie van een naam is een pragmatische, geen semantische. Bij 
beroepsaanduidingen is de betekenis (semantische lading) echter primair. Bij 
Debrabandere is een beroepsnaam dan ook een naam die op een aanduiding voor 
een beroep, nom de métier, enz. terug gaat.  
 
Glasbergens opvatting is heel begrijpelijk. De auteur gebruikt het woord 
beroepsnaam zoals het woord vogelnaam of bloemennaam ook in het Nederlands 
wordt gebruikt. Het gaat hier dus niet om een namenboek, maar om een 
woordenboek. Een lexicon waarin je kunt opzoeken hoe ‘beroepen’ werden 
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aangeduid. Magda Devos gebruikt in de erebundel voor Johan Taeldeman voor dit 
type woorden trouwens het aardige woord ‘beroepsbenaming’. 
 
Glasbergen staat uitgebreid stil bij het concept ‘beroep’. Hij concludeert tenslotte dat 
hij geen poging doet een nieuwe formule te genereren. Hij handelt geheel in 
overeenstemming met de huidige tijdgeest, doortastend: ‘alle in 
overheidsdocumenten (…) als beroep genoteerde woorden zijn zonder restrictie op 
de Namenlijst geplaatst’.  
 
Het ware echter schoon geweest als gemeld was hoe de overheid dan tegen dat 
concept ‘beroep’ aankeek. Glasbergen is echter gewoon in dagelijkse praktijk van 
zijn genealogisch(?) onderzoek gaan werken. Als een bepaalde aanduiding hem een 
beroep toe leek, of wanneer het in een kolom onder het kopje ‘beroep’ stond, nam hij 
die op. Als hij de aanduiding zelf informeel vond, zoals ‘pennenlikker’ deed hij dat 
niet. Dat deed hij met het woord ‘voddenjood’ trouwens ook niet, terwijl ‘jood’ in de 
tijd voor de shoah toch een betrekkelijk normale, gewone aanduiding voor (handige) 
koopman was en het woord in verscheidene samenstellingen voorkomt. Glasbergens 
keuzes zijn trouwens ondoorgrondelijk, een ‘potloodventer’ is iemand die met 
potloden langs de huizen gaat. Het tekent de braafheid van de auteur. 
  
De tijd waarin de aanduiding moet worden geplaatst is heel belangrijk, maar blijft 
bijna altijd buiten beschouwing. ‘Paap’ heeft voor mij een bepaalde (anti-katholieke) 
connotatie. Wij zongen in Sneek indertijd een  versje: ‘Roomse papen, heilige 
schapen. Klimmen in de hoogste bomen om in de hemel te komen’.  In de 13de eeuw, 
waaruit één vermelding, zal dat niet geval zijn geweest. Glasbergens manier van 
werken snap ik wel. Hij is in dat soort kwesties niet geïnteresseerd. Het gaat er hem 
om wat een beroepsaanduiding betekent als je die tegen komt. 
 
Niet alleen zijn in de loop van de tijd de inhouden van beroepsactiviteiten veranderd, 
het geldt ook voor het gehele milieu waarin die activiteit plaats vindt. Met de komst 
van het privaattonnensysteem in de 19de eeuw waarmee de menselijke fecaliën een 
milieuvriendelijker route gingen volgen dan tot dan toe het geval was, ontstond het 
respectabele beroep ‘tonnenleger’  (Glasbergen heeft alleen ‘tonnenman’ en 
‘tonnenwerker’). Met de komst van het riool devalueerde het beroep echter. Wie op 
school niet wilde leren moest maar tonnenleger worden. Het werd bijna een 
scheldwoord voor een niksnut. 
 
Uit het gehele Nederlandstalige gebied in Nederland en België (waarom wordt dat 
niet Vlaanderen genoemd) worden aanduidingen opgenomen. (Houdt u vast): ‘Deze 
namen komen uit de oorspronkelijke ‘dialecten’(het Brabants, Hollands, Limburgs, 
oostelijk Nederlands en Vlaams) die met elkaar het Middelnederlands zijn gaan 
vormen’. En dan zijn er nog bastaardwoorden. Het kan dan ook niet anders of 
dialectgeografische aspecten en ook beroepsgeografische zullen niet door 
Glasbergen zijn herkend.  
 
Door de neiging steeds de oudste vindplaats te willen geven, kom je er ook niet 
achter of  dat woord ‘paap’ (ik blijf nog even bij hetzelfde voorbeeld) sinds de 13de 
eeuw in Dordrecht ook nog later voorkomt (bijv. na de Hervorming) en ook nog elders 
dan in Holland en zo ja met welke inhoud. Dankzij de eveneens (vind ik) te verfoeien 
‘normalisatie’ worden alle spelling- en dialectvarianten, ook diachroon glad 
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gestreken. Ik snap niet dat de schrijver niet gewoon een vorm (de meest recente 
bijvoorbeeld) als lemmavorm kon kiezen om alle varianten daarnaar toe te laten 
verwijzen. Ik kom sub ‘pot’ er niet achter dat er kennelijk ook een spellingvariant 
‘poth’ bestaat (terwijl sub ‘poth’ wel naar ‘pot’ wordt verwezen. Zo zijn er tientallen 
voorbeelden te noemen. 
 
De beroepsnaam Brouwer wordt veelal herleid tot iemand die bier brouwde. Zo ook 
bij Glasbergen. De spellingvariant ‘brouer’ staat dicht in de buurt, dus dat zie je 
staan, maar ook braauwer, brauwer, brauer, braure zijn wel degelijk opgenomen. Om 
die te kunnen vinden moet je eigenlijk al weten dat die bestaan en dan hoefde je het 
natuurlijk niet op te zoeken. Minder bekend is de variant ‘brouwer’ voor ‘breeuwer’. 
Glasbergen had dat kunnen zien. Hij geeft zelfs twee citaten. Eén met het werkwoord 
braeuwen (1424, Hoorn) en een met de beroepsaanduiding ‘braeuwer’ (1589, 
Amsterdam). Afhankelijk van tijd èn plaats (in het Fries betekent ‘brouwe’ nog altijd 
ook ‘breeuwen’) kan het woord ‘brouwer’ zeker naar twee volkomen verschillende 
beroepen verwijzen. Dat gebeurt echter niet, het is één pot bier. 
 
Evidente fouten op grond van gebrek aan talenkennis zullen ongetwijfeld talrijk zijn. 
Je kunt nu een keer niet alles weten. Ik weet een beetje van 19de eeuwse (Friese) 
binnenschipperstaal. Dat bracht me zoekend op de samenstellingen met ‘praam’. 
Glasbergens beschrijving onder ‘praamschipper’ deugt niet. Op de twee 
verschillende omschrijvingen (sub praam2) van Van Dale kun je wel iets aanmerken, 
maar in de grond kloppen die. Dat had overgenomen moeten of kunnen worden. Ik 
weet wel dat Glasbergen zijn beschrijving min of meer uit het WNT heeft, maar hij 
had verder moeten kijken dan alleen bij Praam II, nummertje 1 (ook 2 en 3 staan er 
nog bij). Verwacht wordt vervolgens dat ieder weet wat een schipper is, want dat blijft 
onvermeld (sub schipper heet dat ’die het gezag voert over een schip’). De woorden 
praamkerel en praamvaarder (en trouwens ook nog praamvoerder) ken ik ook. In het 
Fries bestaat het woord preamskower. Dat is het beroep van iemand die, met name 
in de steden, de praam met de vaarboom voortbewoog. Etymologisch vertaald een 
‘praamschuiver’ dus. Glasbergen acht die vertaling mogelijk, maar het domme 
genormaliseer zonder kennis leidt echter tot de lemmavariant ‘praamschouwer’. Zo’n 
man zou ik eerder voor een soort scheepvaartinspecteur aanzien.  
 
Nu ik toch bij dat ‘praa’ zit. In de Sneker Recesboeken, daterend van rond 1500, 
komt dikwijl een ‘pra(a)ier’ voor. Ik weet niet of dat Fries is of een algemeen 
Nederlands woord, maar het verwijst naar degene die schippers (in Sneek vanaf de 
wal) aanroept en ze een los- of laadplaats voor hun schip toewijst. Een soort 
havenmeester dus. De aanduiding ‘praaischipper’ – vermeld door Glasbergen - kan 
ook goed worden verklaard met Van Lenneps Zeemans-woordeboek (Amsterdam, 
1856) in de hand. Het beroep vinden we dus zeer zeker al ver voor de 18de eeuw en 
kwam wellicht in alle plaatsen met een haven voor. Glasbergens beschrijving is te 
beperkt. 
     
Laat me het boek ook nog eens van een andere kant bekijken, dacht ik. Vanuit de 
opzoekende, niet-wetende gebruiker. In een Nederlandstalig reglement op het wal- 
en marktrecht van Joure uit 1644 komen heel wat beroepsaanduidingen voor 
waarmee mensen die de markt komen bezoeken worden aangeduid. Met de 20ste 
eeuwse beschrijving van kwakzalver (oudste vermelding 14de eeuw) kun je 
glimlachend nog wel leven al is men over die persoon in de 17de eeuw beslist niet zo 
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negatief als vandaag de dag (en dat geldt ook voor de man in Glasbergens 
Amsterdamse 16de eeuwse citaat).  
 
De beroepsaanduiding ‘rijffelaar’ – dat is iemand die dobbelspelen organiseert, zoek 
ik tevergeefs. Guigelaar vind ik wel en volgens Glasbergen is een ‘spilspeelder’ een 
speelman. Het lijkt me – in die Jouster context - eerder een anachronistische 
pokerspeler. Lastiger wordt het met ‘karsejagers’ en ‘appeltuitsters’. Voor tien 
stuivers mochten ze beiden hun waren in mijn woonplaats aanbieden. Deze 
beroepsbenamingen ontbreken beide. ‘Tuisser’ komt wel voor. Het zou een koopman 
zijn die (ook) ruilhandel bedrijft. Zou een niet taalkundig geschoolde gebruiker het 
woord vinden en snappen? Het moderne Fries kent overigens nog steeds het woord 
‘hynstetysker’ voor ‘paardenkoopman’. Tot mijn vreugde kent Glasbergens boek de 
‘paardentuiser’ en zelfs een ‘koeituiser’. Dus is het niet allemaal een gokkerij met de 
beroepsaanduidingen. 
 
Een tweede steekproef nam ik met de beroepsaanduidingen die voorkomen in de 
volkstelling van 1829 (wederom) van Joure. Bijna per definitie het type bron waar 
Glasbergen zich op richt. Het zal duidelijk zijn dat het overgrote deel van de 
beroepsaanduidingen gemakkelijk thuis te brengen valt. Je hoeft er Van Dale maar 
op na te slaan. Toch ontbreken er enkele in de lijst. ‘Verwersche’ bijvoorbeeld. Het is 
het beroep van de weduwe van een huisschilder die het bedrijf van wijlen haar man 
doorzette. Je kunt tegenwerpen dat je dat uit ‘verver’ kunt afleiden. Dat is zo, maar in 
talloze gevallen neemt Glasbergen een vrouwelijke variant op, ook sommige met –
s(ch)e. Zie bijv. bakkerse, kasteleinse. 
 
Er komen in Joure (het oude centrum van de Friese klokkenmakerij) ook 
verscheidene uurwerkmakers, klokmakers en kastmakers, een blikschilder en zelfs 
een kettingbuiger voor. Bij uurwerkmaker geeft Glasbergen een 15de eeuws Zwols 
citaat, het is iemand die uurwerken maakt of repareert. Ook in Joure was dat in de 
19de eeuw het geval. Een klokmaker, door de auteur genormaliseerd tot 
klokkenmaker, geeft sub b ‘die uurwerken maakt en herstelt’. In Joure was dat echter 
iemand die een volledige klok (in de uurwerkbetekenis) samenstelde. Dus uurwerk 
èn kast. Zo’n kast werd overigens meestal geleverd door een kastmaker. In de hier 
aangehaalde bron worden die mensen trouwens meestal schrijnwerker genoemd. 
Dat is wellicht ook juister omdat men niet alleen klokkasten maakte, maar ook 
schooltassen, dienstbodekastjes en ander klein houten huisraad. Het schilderen van 
de wijzerplaat deed de blikschilder. Dat beroep wordt niet door Glasbergen vermeld. 
Behalve fraaie landschapjes met cijfers beschilderde de firma Plantinga ook blikken 
waarin de bakker koekjes en de grutter koloniale waren bewaarde. Ook het beroep 
kettingbuiger wordt niet genoemd. Kennelijk was er in Joure dermate veel vraag naar 
kettingen (uit schalmen, gemaakt van korte stukjes koperdraad, die met een tangetje 
in elkaar werden gebogen) dat iemand het er niet meer als thuiswerk ‘bij’ deed, maar 
er zijn officiële beroep van had gemaakt. Het toenemen van de vraag naar de Friese 
klok in de eerste helft van de 19de eeuw bracht beroepsdifferentiatie met zich mee en 
dat leidde tot meer beroepsaanduidingen.  
 
In 1829 is Valerius Lodewijk Vegelin van Claerbergen de grietman van Haskerland. 
(Glasbergens omschrijving van dit beroep sla ik over, dat kunt u zelf nalezen). Dat 
beroep wordt meestal vergeleken met dat van burgemeester. Feitelijk hield dat ambt 
– voorkomend vanaf de 15de eeuw – het uitvoeren van lokale rechtspraak èn het 
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bestuur van een deel van Friesland in. Een grietman werd op basis van stembezit 
gekozen en daarna  door de stadhouder, na 1813 de Kroon, in zijn functie benoemd. 
In de Franse tijd werd de functie gesplitst en kreeg je in een vroegere grietenij (die 
ook opgedeeld werd) meerder mairiën. Aan het bestuurlijke hoofd daarvan stond een 
maire. Dorpsrechters spraken recht bij kleinere vergrijpen. Toen de Fransen waren 
verdwenen keerde de grietman terug om pas in 1851, met de invoering van de 
gemeentewet, te verdwijnen. In bestuurlijke zin is de burgemeester zijn opvolger, in 
rechterlijke zin is dat de kantonrechter. Het is Glasbergen vergeven, zo’n 
beroepsaanduidingenwoordenboek kan geen encyclopedie zijn, maar het had op 
veel plekken toch wel veel betrouwbaarder en helderder gekund (zoals bij grietman).  
 
Op veel terreinen vind ik het een beroerd en hopeloos slecht boek, maar het is toch 
ook reuze boeiend vanwege alle details hoe onsamenhangend en weinig 
verantwoord gepresenteerd ook. Van de uitgever, die toch ook dat prachtige 
Woordenboek van de familienamen uitgaf zou je veel en veel meer begeleiding 
hebben mogen verwachten. Het boek zou dan ook voor taalkundigen wellicht 
aardiger en interessanter zijn geworden.  
 
In de kleine lettertjes staat dat aanvullingen en correcties zullen worden geplaatst op 
http://www.oudeberoepsnamen.nl Het is nog veel mooier, het hele boek kun je er 
vinden en toen ik de site bezocht was er al een enorme lijst met aanvullingen en 
correcties (daarover sprak ik hiervoor niet). Nu kan een internetgebruiker z’n 
zoekmachine de opdracht geven naar ‘beroepsnamen’ te speuren. Je krijgt een groot 
aantal hits. Misschien is de site http://www.willebroek.info voor velen ook interessant. 
Er worden verscheidene Franse benamingen (die in het begin van de 19de eeuw veel 
voorkomen) besproken. Tenslotte, de sites van de rijksarchieven en die van 
genealogenclubs hebben soms ook lijsten met beroepsaanduidingen. Men kijke 
bijvoorbeeld eens naar de beroependatabase van het Friese archief:  
http://www.tresoar.nl. Het was beslist nuttig geweest als Glasbergen van dergelijke 
sites (ook buitenlandse) een overzicht had gegeven. Hij kan het vast. 
  
Het stemde me – tenslotte - licht melancholiek dat Glasbergen zeer goed ziet dat zijn 
eigen familienaam een beroepsnaam is, terwijl hij dat misschien eigenlijk zelf niet 
beseft. Ik geloof de auteur op zijn woord dat de ‘stamvader’, in elke geval de eerste 
die de familienaam ging gebruiken, een glazenmaker was. De naam Glasbergen 
houdt dus wel verband met het beroep van die naamdrager, maar net zo min als de 
namen Van der Zaag of Hamersma oorspronkelijke beroepsaanduidingen voor een 
timmerman zijn, is dat het geval met Glasbergen. Iets wat met de man zijn beroep te 
maken had – een berg glas wellicht – vormde de motivatie voor de keuze van de 
familienaam en dat is nu juist wèl een beroepsnaam (en geen beroepsaanduiding).  
 
Leeuwarden, Fryske Akademy  
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