
Woordsprong
In de rubriek 

‘Woordsprong’  

maandelijks aan-

dacht voor de 

oorsprong van  

allerlei woorden. 
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Geitenwollen sok

sport ontwikkeld – telemarken is 

nog steeds de naam voor een be-

paalde vorm van skiën. Vanaf 

1891 werden in Duitsland, Zwit-

serland en Oostenrijk skivereni-

gingen opgericht, in 1931 vond in 

Zwitserland het eerste wereld-

kampioenschap skiën plaats, en in 

1936 werd skiën een olympische 

wintersport. 

 Ook op de oer-Hollandse 

schaatssport hadden de Noren in-

vloed: Noorse schaatsen of noren, 

waarvan de extra lange ijzers 

vastzitten aan de schoen, zijn in 

Noorwegen ontwikkeld en raak-

ten – sinds 1889  – in Nederland 

bekend vanwege het succes dat 

de Noren op deze schaatsen boek-

ten. Nederlandse bedrijven als 

Lassche en Viking legden zich toe 

op de productie van ‘Noorse 

schaatsen’.

Onontvette sokken
Niet lang daarna, in de jaren der-

tig van de vorige eeuw, stapten de 

Nederlanders ook op de ski, en 

namen ze van de Noren niet al-

leen de ski’s maar ook de bijbeho-

rende kleding over. Vanaf 1937 

verschijnen er in de kranten ad-

vertenties voor “Noorse onontvet-

te geitenharen sokken” en “gei-

tenharen sokken (Noorse im-

port)”. Het adjectief Noors werd 

ook gebruikt voor wintersportarti-

kelen die uit Scandinavië, maar 

niet speciaal uit Noorwegen kwa-

men. Zo werd er geadverteerd 

voor “Noorse truien”, “Noorse 

wanten” en “Noorse sokken”: kle-

dingstukken in typerende kleuren 

en patronen, van dikke, zoge-

noemde ‘Noorse’ wol (van scha-

pen afkomstig en versterkt met 

ingeweven geitenhaar).

 De Noorse skisokken, oor-

spronkelijk als extra laagje over 

een paar dunnere sokken aange-

trokken, waren ijzersterk, warm 

en vochtafstotend: een ideale 

dracht voor skiërs, maar ook voor 

sportvissers, schaatsers, kampeer-

ders en klompen- en laarzendra-

gers. Zo raakten ‘geitenwollen 

sokken’, zoals ze vanaf de jaren 

zestig bij voorkeur werden ge-

noemd, in ons koude kikkerlandje 

alom verbreid. Vaak werden ze 

thuis gebreid van ‘Noorse sokken-

wol’: schapenwol van Nederlands 

fabricaat. Met Noorwegen en met 

geiten hadden deze sokken dus 

niets meer te maken.

Wereldvreemd
In de jaren zestig ontwikkelde de 

vernederlandste Noorse winter-

sportsok, bij voorkeur in zomerse 

sandalen gedragen, zich tot een 

attribuut van een alternatieve le-

vensstijl. Aan elkaar geschreven 

kwam geitenwollensok rond 1980 

in zwang als minachtende aan-

duiding voor wereldvreemde en 

halfzachte sociale hervormers. 

Het type werd in de jaren tachtig 

bekend door de strip De familie 

Doorzon van Gerrit de Jager. In 

dezelfde tijd werden samenstel-

lingen bedacht als geitewollen- 

sokken-toon (1980), geitenwollen-

sokkenagoog (1982), geitenwollen-

sokkenslogan (1983) en geite- 

harensokken-outfit (1987).

 De misvatting rond het kle-

dingstuk heeft de verbreiding van 

de gelijknamige persoonstypering 

niet in de weg gestaan. Zou dat 

iets te maken hebben met een on-

bewuste associatie met het voort-

durende gemekker, de doordrin-

gende geur, het donzige sikje en 

het bokkige gedrag van het dier 

in kwestie?   <

I
n de vorig jaar verschenen 

bundel Nederland, een objectief 

zelfportret in 51 voorwerpen 

(onder redactie van Wim Brands 

en Jeroen van Kan) wordt de gei-

tenwollen sok uitgeroepen tot een 

van de typisch Nederlandse objec-

ten. Achter de benaming van het 

kledingstuk, dat als geen ander in 

verbinding is gebracht met half-

zachte wereldhervormers, moet 

een merkwaardige misvatting 

schuilgaan, want geitenwollen 

sokken zijn helemaal niet van  

geitenwol. Maar waarom heten  

ze dan geitenwollen sokken? 

Twisten
Het oersterke haar van geiten 

werd al vroeg gebruikt voor wa-

terdichte stoffen, zoals tenten en 

kleden. In de Statenbijbel van 

1637 luidt Exodus 26:7: “Oock sult 

ghy gordijnen uyt geyten [hayr] 

maken tot een tente over den Ta-

bernakel.” Van de andere kant 

gold geitenwol als het toonbeeld 

van iets nietigs. In 1625 eindigde 

Vondel de voorrede van zijn to-

neelstuk Palamedes met de woor-

den: “Maer hola! ’t Is langh ge-

noegh om de geytenwol getwist, 

laet ons liever hooren wat Pala-

medes te seggen heeft.” De uit-

drukking twisten om de geitenwol 

of harrewarren over een geitenhaar 

is een vertaling van de Latijnse 

zegswijze rixari de lana caprina, 

die door de dichter Horatius in de 

eerste eeuw voor Christus werd 

gebezigd. De uitdrukking verwijst 

naar het feit dat een gewone huis-

geit weinig wol heeft (maar wel 

veel haar). 

Waterafstotend
In de negentiende eeuw werden 

uit geitenhaar warme, waterafsto-

tende mantels en jassen gefabri-

ceerd. Dat had te maken met de 

opkomst van de wintersport, en 

het skiën. Ski’s zijn afkomstig uit 

Scandinavië, waar men ze van 

oudsher gebruikt als alledaags 

winters voortbewegingsmiddel. 

Omstreeks 1860 werd in het Noor-

se gebied Telemark skiën tot een 
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Emiel, de ‘goog’ uit de strip De familie 

Doorzon, droeg zelfs een geitenwollen  

sok als stropdas.

Uit: De familie Doorzon (dl. 22), Gerrit de Jager (1997).

stie?   <


