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HOLLANDO-SLA VICA N: 

PYCCKAJI 3ABETHAJJ H/1,HOMATHKA 

door Jos Schaeken 

Een "seceJJblH cnosap1, Kp1,1naThrx Bb1paJKem1H", zo noemt de schrijver BacHJJHH 
Eyi1 zijn onlangs in Moskau verschenen PyccKaH 3aBeTHl.lJI HJ1JWMaTHKa. Het 
woordenboek beperkt zich tot slechts zes letters, en wel de x van xyH, de n van 
nH3Aa, de JK van JK0na, de e van e6aTb, de 6 van 6JU1Ab, en de 51 van 51HQa. Het 
moge duidelijk zijn wat voor soort idioom hier ter sprake komt. 

Eyi1 heeft goed over de struktuur en 
de inhoud van het boek nagedacht. 
De meeste uitdrukkingen warden ge
ill ustreerd aan de hand van citaten 
uit de literatuur of zijn "113 KapTOTeKH 
B. Ey51" gehaald. Vaak warden de 
lemma's aangevuld met grammaticaal 
commentaar en omschrijvingen van 
stilistische en pragmatische aard. Het 
boek sluit met een serieuze (maar 
tegelijkertijd ook merkwaardige) ver
handeling, getiteld "O6c11etttta51 HAHO
MaT11Ka KaK _OfrbeKT JIHHrBHCTH'-leC
KOro on11catt1151". In vergelijking met 
het bekende Dictionary of Russian 
Obscenities van Drummond en Per
kins of met <I>nerott's 3a npe1;enaM11 

pyccKnx cnoBapeii is dit nieuwe na
s lagwerk op vele punten beter. 

Eufemismen 
Bij de zes "basiswoorden" worden 
ook hun eufemismen behandeld. Zo 
vind je in plaats van xyH bijvoor
beeld xpett ( eigenlijk 'mierikswortel'), 
XBOCT, '-IJJeH of simpelweg TPH 6yKBhl. 
Hiertoe behoort ook 6YH dat voor-
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komt in de uitdrukking HATH K 6y10 
(= HATH Ha xyH) en waaraan de naam 
van de fictieve schrijver is ontleend. 
Het meest gebruikte eufemisme voor 
xyH is waarschijn!ijk xep, de naam 
van de beginletter van xyH en in feite 
dus een afkorting. Ons gaat het hier 
verder om een uitdrukking waarin 
xep voorkomt. 

Xep rOJIJlaHACKHH 

Op bladzijde 83 noemt EyH de uit
drukking xep ronnaHACKHH, die vol
gens hem hetzelfde betekent als XYff 
MOp)KOBhlH (letterlijk 'walruslul'): 
" JJHQO MYJKCKoro nona, K KOTopoMy 
rOBOp5111.\HH OTHOCHTC51 rpy6o-qmMH
Jlb51ptto" (biz. 35). De kaartenbak van 
Eyi.1 bevat het volgende citaat: "3i.1 
Thi, xep I'OJ1Jli!HJ;CKI1H, Thi '-!TO, no
pycCKH yJKe He nOHHMaew1,'!". Mis
schien het dichtst in de buurt komt 
hier de Nederlandse vertaling "ouwe 
lul" of "ouwe zak". Uit het werk 
van de schrijver A. E11TOB citeert 
EyH verder nog het volgende frag
ment: "BoT, K np11Mepy, JaraAKa, c 
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AeTCTBa 3aHl1MaBlllIDI M0e B006paJKe
HJ,1e. Ilo'-!eMy 3aM0K - aHrJIHHCKHH, 
ropb1 - aMep11KattcK11e, 6ynaBKa H 
6ynKa - cppa1111y3cK11e, a Cb1p 1c1 xep -
ronnaHJJ.CKHii?". 

"ronnllff'AICCHH XOJICT" 

Over alles is wet eens ooit geschreven, 
dus ook over xep ronnaHACKHH. Rei
nier van der Meulen noemt de variant 
ronnattACKHH xyii in zijn Nederlandse 
woorden in het Russisch uit 1959. 
Hij geeft weliswaar geen verdere uit
leg maar citeert we! een anekdote uit 
de Nieuwe Rotterdamsche Courant 
van 13 juni 1910. Hierin wordt mel
ding gemaakt van het ongenoegen van 
de Doema-afgevaardigde IIyp1c1wKe
BH'-I over de houding van Neder
land in de toenmalige Finse kwes
tie. De correspondent van de NRC 
schrijft over deze afgevaardigde: 
"Hij sprak van het Hollandsche 
(niet Nederlandsche) protest en van 
Hollandsche kaas en Hollandsch 
linnen. [ ... ] Hollandsch linnen heet 
in 't Russisch: Gollandskoe polot
no. In plaats van polotno heeft P. 
nu het in dezen zin minder gebrui
kelij ke woord voor linnen: cholst 
gebruikt, en dit woord begint met 
dezelfde aspiratie als een heel on
betamelijk Russisch woord, dat 
ook nog al eens in verbinding met 
het adjectief Hollandsch gebruikt 
wordt" (biz. 33 bij Van der Meu
len). 
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In een brief van 26 april 1959 aan 
Van der Meulen laat de russist Boris 
Unbegaun zich naar aanleiding van 
de passage in Ne<ierlandse woorden 
in het Russisch uit over de herkomst 
van de uitdrukking ronnaHACKHH xyii: 
"[ ... ] He AYMaeTe n11 Bb1, '-ITO OHO npo-
113owno H3 «ronn. xep», rAe «xep», 
CHH0H11M «Xyll», IlOCTaBJJeH B CBll3b 
c ronn. «Heer», T.K., no-MoeMy, T0Jih
KO «xep» M0iKHO KaK-TO CBll3aTh C 

np11naraTeJibHbIM « f'OJJJJaHACKl1 H » ?". 
Unbegaun legt dus een volksetymo
logisch verband tussen heer en xep, 
waar je je in de praktijk we! wat bij 
kunt voorstellen. Hij ziet blijkbaar 
geen mogelijkheid om de uitdrukking 
vanuit xyii en niet vanuit xep te ver-

ltualand. 

Nieuwe Rollerdamsche Courant 13-6-1910 

Herkomst 
Je vraagt je af waar die uitdrukking 
xep of xyii ronnaHACK11i1 vandaan 
komt. Op wat voor manier is ons land 
verbonden geraakt met xep of xyii? 
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klaren. Toch bestaat die mogelijkheid 
wet degelijk. 
Al in 1913 geeft W. Christiani in 
zijn artikel "Uber die personlichen 
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Schimpfworter im Russischen" de vol
gende uitleg van ronnaHACKHH xyii: 
"volksetymol. aus holl. goede, wie 
Bibliothekar B. Kordt in Kiev mir 
mitteilt; als die holHindischen Kauf
leute nach Ruflland kamen, verlangten 
sie gute Ware" (biz. 331). Je kunt je 
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dus voorstellen dat de Russen de 
goeie waar en de goeie zaken, waar 
de gehaaide Hollandse kooplui het 
(onderling) steeds over hadden, volks
etymologisch met xyii associeerden 
en <lat zo naast de xep ronnaHACK"1H 
ook de xyii ronnaHACKWH is ontstaan. 

Aantekeningen 

PyccKaH 3aBeTHaJI H/FfOMaTHKa (BeceJibIH CJIOBapb KpbIJiaTbIX Bbipa.x<eHHH) van Bac1rn11ii Eyli 
is in 1995 v_erschenen bij de uitgcverij "TT0MoscK11ii II TTapTHepbI" in Moskau. De echte schrij
vers zijn AHaron11il EapaHos en J:(M11rp11il J:(06posoJ1bcK11ii (zie het interview "Dmitri Dobro
vol'skij en het Bargocns woordenboek Russisch: 'Alie totalitaire regimes zijn preuts'" in NRC 
Handelsb/ad van 17 maarl 1993 ). Zij presenteren zich in het boek als de redacteuren van een 
manuscript "nocnaHHhiil 113 TaM6osa. Asrop - Bac11n11ii Eyii - 6bIJI 11aM cosepllleHHO He3HaK0M. 
[ ... ] HaM era.no •cno, 'lTO pa6ora AOJI:>KHa 6bITb o6Sl3aTeJ1bHO ony6Jil!KOBaHa, n0CKOJlhKY OHa 
3anonH•er 311a-i11renhHY10 naKyHy s li3Y'!eHHII Ii on11cam111 pyccKoro ll3hIKa" (biz. vi). 
De andere twee woordenboeken die in de inleiding worden genoemd zijn: D.A. Drummond en 
G. Perkins, Dictionary of Russian Obscenities, Oakland, 1987 (3c druk); A. <l>ncron, 3a rrpc
~eJiaMH pyccKHx cJioBapeii, London, 1973 (3e druk) . 
Enigszins teleurstellend is de in Eyii's boek op biz. 307-308 opgenomen literatuurlijst met 
werken over de taalkundige aspekten van obsceen idioom. Met name missen we de volgende 
drie studies: Ch.A. Kauffman, "A Survey of Russian Obscenities and Invective Usage", Male
dicta 4, 1980, 261-289; F. Dreizin en T. Priestly, "A Systematic Approach to Russian Obscene 
Language", Russian Linguistics 6, 1982, 233-249; W. von Timrolh Russian and Soviet Socio
linguistics and Taboo Varieties of the Russian Lang uage, Mtinchen, 1986. Verdere literatuur 
is te vinden in Het Russische 'Mat', 'PyccKHH Mar' van J. Bell e.a., Groningen: Severjanin 
Publicaties, 1994, 20-22, 46-48, 76, 104, 136-137. 
Voor een uitgebreide referentie naar Nederlandse woorden in bet Russisch van R. van der 
Meulen (Amsterdam, 1959), zie de bibliografie in "Hollando-Slavica II: Reinier van der Meu
lcn (1882-1972)", Zjoernal Severjanin 4/5, 1994, 3-8 (m.n. N2 72 op biz. 8). De geciteerde 
hrief van B. Unhegaun aan Van der Meulen bevindt zich in het "Archief Van der Mculen" te 
Groningen. W. Christiani's "Uber die persiinlichen Schimpfwiirter im Russischen" is versche
nen in Archiv fiir s]avische Philologie 34, 1913, 321-370 . 
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