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HERNIEUWDE BELANGSTELLING VOOR DE KABOUTER

Olijke of valse wezentjes?

’Geleidelijk
leuk mannetje
in verhalen voor
kinderen’

Lange tijd waren ze uit de belangstelling
verdwenen. Maar juist in donkere tijden
lijkt de kabouter met hernieuwd elan op te
duiken. Altijd goed voor een (broodnodige)
glimlach. Al moet je het kleine wezentje
niet tegen je in het harnas jagen, want dan
rukt hij je oog uit, zo wil de overlevering.
door Marjolein Schipper

K

abouters kunnen
een vreemde
dadendrang losmaken. In de tuin
van mijn buren
staat bijvoorbeeld
een grote tuinkabouter. Vanaf mijn werkplek zie
ik zijn rode puntmuts net boven
de heg uitsteken. Hij staat daar
helemaal alleen, met een klein
kruiwagentje klaar om noest aan
de arbeid te gaan.
Uit het raam starend komt het
lumineuze idee op om, als de
buren met vakantie zijn, stiekem
een lief kaboutervrouwtje naast
het mannetje neer te zetten.
Moet ik ’m eerst midden in de
nacht even opmeten, natuurlijk.
Als ik het plan aan mijn partner
vertel, kijkt hij me aan of ik geschift ben geworden.
Wat zorgt er toch voor dat het
fenomeen kabouter nooit definitief in de vergetelheid verdwijnt
en telkens opnieuw in de belangstelling terugkeert? Bijvoorbeeld
in de vorm van de razend populaire kabouterpaden. In diverse
Nederlandse bossen en parken
zijn bovendien hoekjes te vinden
waar omwonenden tijdens coronatijd complete verzamelingen tuinkabouters hebben
neergezet, vaak tot schrik van
nietsvermoedende voorbijgangers. Zo’n groep kleine
zwijgende figuren in het
groen heeft namelijk iets
spookachtigs.
Veel mensen vinden het
ook heerlijk om hun tuin
tot een waar kabouterparadijs om te toveren.
Volgens populair-wetenschappelijk platform Quest komt de
hernieuwde populariteit misschien omdat

kabouters de hoeders van het
ongerepte groen zijn. Ze verzorgen de aarde die zo schandelijk
door de mens wordt verwaarloosd. Wie de kabouter in ere
houdt, staat zelf dichter bij de
natuur en dat past uiteraard in
de huidige milieu- en klimaatdiscussie.
José en Jean van Aerle hebben
er weer een heel andere verklaring voor. Het gepensioneerde
echtpaar heeft in zijn achtertuin
in Griendtsveen (Limburg) maar
liefst 500 kabouters staan. Waar
we ook kijken, staren bebaarde
mannetjes en stevig afgevulde
minivrouwtjes ons aan. De afgelopen tien jaar op vlooienmarkten
bij elkaar gesprokkeld.
Een leuke hobby, temeer omdat Jean de gehavende exemplaren zelf opknapt. Waarom nou
juist kabouters? „Ze lachen altijd.
Tuinkabouters zijn altijd vrolijk.
Echt, ik heb nog nooit een boze
kabouter gezien”, zegt Jean stellig.

GEEST
Dat klopt niet, weet Theo Meder van het Meertens Instituut
die volksverhalen verzamelt. „In
de vroege middeleeuwen was de
kabouter een soort familie- annex huisgeest die juist erg valse
trekjes kon hebben. Kabouterverhalen waren toen geen kinderverhalen. Juist volwassenen hielden elkaar tijdens lange donkere
avonden bezig met deze vertellingen waaraan daadwerkelijk geloof werd gehecht.”
Kabouters kunnen zichzelf
goed onzichtbaar houden voor
mensen, verrichten allerlei klusjes maar ontpopten zich vroeger
bij een slechte behandeling tot
ware kwelgeesten. Omdat ze over
bovennatuurlijke krachten zou-

’Vroeger
geloofden
volwassenen
boeken, Rien
er heilig
Poortvliet is
een duidelijk
in’
voorbeeld. Denk

den beschikken, draaiden ze
hun hand er niet
voor om allerlei pesterijen in te zetten, zo
luidde het verhaal. Echt
boze kabouters deinsden er
zelfs niet voor terug om baby’s
uit hun wieg te roven en spiedende mensen een oog uit te
rukken.
Dat lijkt mijlenver verwijderd
van het olijke mannetje met de
rode wangen en dito puntmuts.
„Het ging mis toen de paddenstoel als woonhuis om de hoek
kwam kijken”, glimlacht Meder.
„Het ’geloven’ verdween, de kabouter werd geleidelijk aan een
kinderverhaal en dus een vrolijk
en grappig mannetje.”
„Door de jaren heen is er, op en
af, belangstelling voor kabouters.
Vaak wordt het aangejaagd door

Paden en bossen
Altijd leuk, ook voor volwassenen
maar zeker voor kinderen: een kabouterpad lopen of een kabouterbos
bezoeken.
De meeste wandelpaden zijn aangelegd door Staatsbosbeheer en via
hun site te vinden. Paaltjesroutes
met een lengte variërend van 500
tot 1500 meter: prima te doen. Aan
de start kan vaak een kaboutermuts
worden aangeschaft, plus een boekje met opdrachten.
◆ Kabouterpad Natuurlijk Heidepark
(Lemelerveld, Overijssel). In de
kabouterspeeltuin begint een
verborgen pad met kabouter-

deurtjes en een dierenweide.
◆ Kabouterbos, Renesse, op landgoed Moermond. De kleine bewoners zijn duidelijk zichtbaar aan het
werk. Er is zelfs een compleet dorpje.
◆ Kabouterpad De Pelen in het bos
van natuurgebied De Pelen. Hier
wonen ze ondergronds of in een
holle boom. Goed zoeken, want er
zijn overal sporen achtergelaten.
◆ Kabouterpad Drents-Friese Wold.
Hier mag je op zoek naar geheimzinnige sporen zoals kleine voetafdrukken en geplet gras.
◆ Buitencentrum Boomkroonpad.
Een houten kabouter wijst de weg
naar het kabouterpad.

ook aan Dobby uit de
Harry Potter-boeken.
Dobby heeft trouwens
meer de trekjes van een huisgeest. Als je hem kleding geeft,
is hij vrij, de reden dat hij in oude
lompen loopt. Een duidelijke
verwijzing naar de huisgeesten
van vroeger.”

STANDAARDWERK
Rien Poortvliets naam kan
natuurlijk niet onvermeld blijven.
Zijn humoristische, quasiwetenschappelijke standaardwerk
Leven en werken van de kabouter
dat in de jaren 70 verscheen,
zorgde voor een grote belangstelling voor de kleine wezentjes.
Anatomie, voortplanting (rond de
honderdste verjaardag...), bouw
en inrichting van een kabouterwoning, voedselbereiding: alles
komt prachtig geïllustreerd aan
bod. Het boek, een echt standaardwerk, is vertaald in 21 talen
en er zijn wereldwijd meer dan
vier miljoen exemplaren van
verkocht.
Het zorgde voor een opleving
van de belangstelling voor het
fenomeen. Later werden, in navolging van het Franse Front de
Libération de Nains de Jardin,
ook in Nederland verschillende
actiegroepen actief die kabouters
uit tuinen haalden en ’vrij lieten
in speeltuinen en parken’. Zoals
het Kabouter Bevrijdings Front
(KBF) en het Kabouter Actie
Front (KAF). Dat riep een tegenreactie op: het Anti-Tuinkaboutersbevrijdingsfront. Zij gingen

José en Jean van Aerle met hun
verzameling: „Ze zijn altijd vrolijk.”
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’s nachts op pad om de figuurtjes
in beton vast te metselen.
De organisaties lijken nu in
ruste zijn, hoewel dat moeilijk
valt te controleren; ze opereren
immers ondergronds. Voormalig
KBF-lid Pim kijkt, nog steeds
strikt anoniem, graag even terug.
„Eigenlijk ben ik nog steeds lid,
want kabouter-bevrijder ben je
voor altijd. Geen baantje maar
een manier van leven. Kabouters,
maar ook tuinkabouters gedijen
het best in de vrije natuur. Tuinen zijn gevangenissen voor ze.
Bovendien zijn ze daar een gemakkelijk doel voor kwaadwillenden. Ze kunnen geen kant op.”

VERNIELD
Want helaas bestaan er mensen
die er lol in hebben om tuinkabouters kapot te maken. Zo was
tijdens de coronapandemie een
spontaan kabouterbos ontstaan
in het bos van de Heerlijkheid
Horssen. In juli 2021 waren opeens alle kabouters weg, op een
paar vernielde exemplaren na.
Omwonenden lieten opnieuw
sprookjesfiguren achter, maar de
eigenaar moest vanwege vernielingen elders noodgedwongen het
hele bos tijdelijk sluiten.
Vorig jaar werden ook in
Vroomshoop, Erp en Alphen aan
den Rijn kabouterbossen en -paden vernield. In Vroomshoop zijn
na het herstel bewakingscamera’s
opgehangen.
Gelukkig bieden kabouters
vaker aanleiding tot positieve,

vrolijke gebeurtenissen, weet
Theo Meder. Hij verzamelt namelijk ook actuele kabouterverhalen. „Enige jaren geleden waren
er acties van studenten die tuinkabouters ontvoerden en naar
het buitenland meenamen. Kregen de eigenaars opeens een
ansichtkaart uit Parijs.”
Dat werd aangejaagd door de
film Le fabuleux destin d’Amélie
Poulain. Hoofdpersoon Amélie
spant zich in voor het geluk van
anderen en stuurt tuinkabouters
op reis die ze vanaf elke bestemming een kaart laat sturen.
Mijn tuinkabouter voor de
buren staat inmiddels in de
schuur. Alleen zijn ze vanwege
corona nog steeds niet met vakantie geweest... Op een goede
dag zal de buurkabouter zomaar
een leuke metgezel krijgen. Alles
voor een glimlach.

Huisbewaarder?
Over de herkomst van het
kaboutervolkje bestaan verschillende verhalen. Volgens
de ene overlevering zouden
ze uit Scandinavië komen en
rond het jaar 400 in heel
Europa opduiken. In andere
verhalen wordt geopperd dat
ze van het eiland Kreta afkomstig zijn, daar in de mijnen werkten en zich over
Europa hebben verspreid.
Het woord kabouter is afgeleid van het Duitse kobold.
Dat valt weer te herleiden
naar het Germaanse woord
kuba-walda: huisbewaarder.

Een kabouter is een grappig
ventje, maar wee je gebeente
als je ’m slecht behandelt...
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