
De schötteldoek
Een duizenddingendoekje avant la lettre

In de kerkdienst van 27 augustus 2017 in De Bron hebben wij het liedje “Elk mens hef...” van 
Daniël Lohues gehoord. Hij zingt van menselijk leed en een schötteldoek slof van de traonen. 
De uitleg ‘zakdoek’ van ds. Van de Peppel voor schötteldoek maakte vele Drentse tongen los. 
Hieronder mag ik er iets van zeggen; voor velen een aha-ervaring, voor anderen misschien 
een openbaring.

slof
Wat wil dat zeggen: slof? Alleen slecht bewaarde koekjes, beschuiten, tabak en sigaren wor-
den toch slof? Een misvatting. Hier bedoelt de zanger ‘nattig’, ‘doorweekt’.
In een slecht geïsoleerde woning kunnen vertrekken slof zijn; dan moet je het beddengoed ge-
regeld luchten; soms bladdert de kalk van de muur en golft het behang en laat het los.
Drentse boeren maaiden boekweit na zonsondergang, omdat die ietwat slof moest zijn.
In ons gezin vroeger onderscheidden wij in het huishouden een sloffe doek - dat kon een 
schotteldoek zijn - en een dreugdoek. De laatste leerden wij op school ‘theedoek’ noemen, 
alla. Maar de betiteling voor die andere, namelijk ‘vaatdoek’, ging er niet in, want wie wist 
wat ‘vaat’ was? Nu naar de schötteldoek.

schötteldoek, veelzijdig ding
In de oude boerenhuizen van onze grootouders, ooms en tantes ontbrak een aanrecht met 
gootsteen en waterkraan. In de woonkeuken lag zwilk op de tafel. Daarop gebeurde overdag 
van alles: kindjes wassen en verschonen, stoet smeren, groenten schoonmaken, eten, afwas 
doen, naaien en verstellen, koper poetsen, koffie en thee schenken met een brukke - bij ons 
brogge - erbij. Boterhambordjes nooit gezien. En er lag doorgaans een vochtige schötteldoek.
De stof was ongebleekte katoen die voor het eerste gebruik een keer in de kookwas ging.

In ons winkeliersgezin rolden wij voor de maaltijd een stuk taofelzeil af. Natuurlijk zwilk, 
maar een burger ging met zijn tijd mee. Ook daar kwam een sloffe doek op te liggen.

Na het eten op de boerderij ging de schötteldoek met een ferme veeg om de kindermonden.
Verder “deden” we bij het afruimen daar en thuis het zwilk met de schötteldoek.
Vervolgens ging ie even door het afwassop en dan als druipopvang onder het afgewassen be-
stek en diggelgoed. Bij opoe in de boerenkeuken en een vriend thuis diende een tweede schöt-
teldoek als afwasborstel.
Na uitwringen ging de schötteldoek nogmaals over het taofelzwilk en bij ons ook het kleine 
granieten aanrecht - waar onze afwas gebeurde - en rondom deurkrukken en kastknoppen.
Werd er bezoek verwacht, dan kregen ook de vensterbank met muggenstippen en beduimelde 
delen van stoelen een snelle beurt.
Een 70-jarige kennis vertelt: zelf heb ik dat indertijd ook meegemaakt als jong wijkverpleeg-
kundige. En ergens: Zuster ook koffie? He ja lekker. Er stond een gebruikt kopje op tafel, en 
ja, je raadt het al... Later werd dezelfde schötteldoek nog gebruikt voor de voeten.
Als spelende kinderen met een bevuild gezicht binnenkwamen, ging de schötteldoek erover. 
Een 21e-eeuwse hygiënist beweert, dat de kwijlende hond er ook een veeg mee om zijn snuit 
kreeg. Dat zal niet bij boeren in de familie gebeurd zijn, want de “hofhond” kwam niet in het 
woongedeelte.



Sommige families vatten de multifunctionele kwaliteiten van de keukendoek warm waarde-
rend aldus samen: de schötteldoek is ter veur het mondtien en het kontien. 

schötteldoek, het woord
Het samengestelde woord schötteldoek is wel doorzichtig, denk ik.
Toch krijg je bij streektaalwoorden in Assen steevast opmerkingen over de uitspraak, als je 
“hier niet wegkomt”. Daarom voor onze pluriforme gemeente een globale kijk op de kaart.
In de Veenkoloniën en de Kop van de provincie hoor je schuddeldouk, resp schutteldouk;
overige noordelijke Drenten zeggen schötteldoouk; 
delen van Midden-Drenthe schötteldook (overlange oo; dook met “gewone” oo is ‘mist’);
Zuid-Drenthe zegt schötteldoek en schotteldoek.
De uitspraak van doek, doeken steekt er nauw: die is met overlange oe; doeken met “gewone” 
oe betekent ‘bukken’ of ‘ineengedoken staan’; vergelijk hetzelfde klankverschil in bv. boek 
(buik) - boek (overlang: boek), roet (onkruid; ruit) - roet (overlang: roet).

Nu ben ik benieuwd, of Grunniger en Friestalige lezers ook verhalen over de schuddeldouk 
respectievelijk skûteldoek kennen. 

Lohues: schötteldoek, slof van de traonen?
Hoe zit het nu bij Lohues? Hij weet best waartoe een buusdoek dient.
Een schötteldoek is overal goed voor, zoals voor kinderogen en -neuzen, dat weten we nu, 
maar hij is in de regel al slof. Alleen als hij een nacht aan de spijker gehangen heeft, is ie in 
een vreemde vorm opgedroogd.
Waren die verdrietige mensen in het liedje door de voorraad buusdoeken heen? En begonnen 
ze de dag met een dreuge schötteldoek? Wie weet het?

tot slot
Over de veelzijdigheid van de schötteldoek is een aardige conference in een extra bijlage te le-
zen (Zuidwest-Drents)
en via een internetlink te beluisteren in Zuidoost-Drents:
https://www.youtube.com/watch?v=_mwyMQHNGD8

Har Slot
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