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Taliban 

Mohammed (570-632) 

De baard: een zaak van geloof of mode 
 

LEEN DEN BESTEN 

 

'Hoed je voor vrouwen met een baard en voor mannen zonder'. Dit 

Baskische gezegde lijkt de fundamentalistische Talibanmilitie (die 

op 27 september 1996 Kaboel veroverde en vervolgens enige jaren 

een groot deel van Afghanistan beheerste) op het lijf geschreven. 

De Talibanmannen wilden niets weten van mannen zonder baard of 

met een te korte baard. Overheidsfunctionarissen die een te korte 

baard hadden, ontsloegen ze. Baardeloze mannen sloten ze op in 

kampen en lieten hen pas vrij als hun baard de lengte van een 

colablikje had bereikt.  

  

De Talibanmannen en ander moslimfundamentalisten beschouwen 

een baard van de juiste lengte (vanaf de kin gemeten minstens een 

handbreedte lang) als teken van moslimvroomheid. Het scheren 

van de baard zien ze als een daad van ongehoorzaamheid aan Allah 

en aan zijn boodschapper Mohammed, een afdwaling van het 

uiterlijk van Mohammed, een 

afdwaling van het pad van de 

gelovigen en een imitatie van de ongelovigen en van vrouwen. Ze 

beroepen zich er op dat Mohammed heeft verklaard dat degene die 

zich aantrekkelijker maakt vervloekt is door Allah. Volgens hen valt 

het scheren van de baard hieronder. Verder stellen ze dat de baard 

één van de voornaamste onderscheidingen is tussen de man en de 

vrouw. Bij het scheren wordt deze onderscheiding teniet gedaan. 

Mohammed heeft gezegd: ‘Allah vervloekt de mannen die vrouwen 

imiteren en de vrouwen die mannen imiteren’. Tenslotte betogen 

ze dat het scheren van de baard in strijd is met de natuurlijke aard 

van de mens.  

  

 

 

 

 

Niet alleen voor orthodoxe moslims als de 

Taliban, maar ook voor orthodoxe joden is het 

dragen van  een baard teken van toewijding aan 

God. Fundamentalistische joden en moslims 

verabsoluteren hun waarheid en laten die niet 

relativeren door bijvoorbeeld een jiddische 

wijsheid: 'Beter een jood zonder baard dan een 

baard zonder jood' of door een Turks gezegde: 'Je 

moet soms je baard opofferen om je hoofd te 

redden.' 

 

 

Alois Heinrich Priechenfried (1887-1953), ‘De rabbijn 

op zijn studeerkamer’ (detail), Londen, Christie’s 

Gallery. 
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Twee onsterfelijken die over de Grote Koning waken, 

zijn afgebeeld op de façade van de muur bij de 

trappen van de apadana (audiëntiehal) van paleis te 

Persepolis, omstreeks 490 voor Christus,  gebouwd door 

Darius (521-485), die over het rijk van de 

Achaemeniden heerste.  

De soldaten dragen een ruim  gedrapeerd kleed en 

rijglaarzen en houden met twee handen een lans vast; 

hun haren worden bijeengehouden door een gedraaide 

band. Ze vormen de keizerlijke garde. 

 

Het trotse profiel van een Perzische bewaker, in bas-

relief gebeeldhouwd op de voorzijde van de oostelijke 

trap naar de apadana (audiëntiehal) in het koninklijk 

paleis te Persepolis, 5e eeuw voor Christus. Zo zagen de 

Perzen die de oude wereld veroverden eruit: ze hadden 

amandelvormige ogen, een lichte arendsneus, een volle 

baard die even zorgvuldig gekruld werd als de haren en 

een expressief, sereen gelaat.  

 

Over de baard is de eeuwen door heel wat te doen geweest. Waarschijnlijk droegen in archaïsche tijden 

mannen een volle baard, al waren er al in de bronstijd scheermessen. In de Oudheid was bij volken in 

het Midden-Oosten de baard een teken van mannelijke kracht. Hij verleende hoogachting en aanzien. Hij 

werd met heerlijk ruikende olie verzorgd (Psalm 133:2; Daniël 10:3). Slaven mochten geen baard dragen, 

en bij overwonnen volken werden bij mannen hun baard afgeschoren om hen te vernederen. 

De Assyriërs vlochten hun lange baard vaak zeer kunstig.  

De Egyptenaren schoren vanaf circa 2500 voor Christus hun baard met een bronzen of stenen scheermes 

af tot een kleine, rechtafgesneden kinbaard. Later schoren ze zich geheel. Koningen gebruikten bij 

feestelijke gelegenheden een kunstbaard, vervaardigd van wol of paardenhaar of soms geheel uit goud-

draad gevlochten. Deze baard verleende hen aanzien. 

  

De Israëlieten droegen dan weer lang haar en een lange baard, dan weer kort haar en een dito baard, al 

naar gelang de mode. Van Absalom wordt verteld, dat hij zijn hoofdhaar aan het einde van elk jaar liet 

afscheren, omdat het hem te zwaar werd: het woog dan  - aldus de verteller - '200 sikkel naar koninklijk 

gewicht' ofwel drie kilo (2 Samuël 14:26). Wie zich voor een bepaalde tijd aan God wijdden, zoals 

bijvoorbeeld de Nazireeërs, mochten zich gedurende die tijd niet scheren (Richteren 13:5). Priesters 

waren verplicht een baard te dragen (Leviticus 21: 5). Levieten daarentegen moesten zich scheren bij 
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Detail van staand beeld van Toetmosis III, Karnak, 

tempel van Armon-Re, 18e dynastie, circa 1450 voor 

Christus, grauwak, Luxor, Het Luxor Museum van oude 

Egyptische kunst.  

 

 

Detail van een mummiemasker (kartonnage), 

waarschijnlijk uit Thebe, Middenrijk, 11e dynastie, 

circa 1990 voor Christus, linnen, stuc, beschilderd, 

Cairo, Egyptisch Museum. 

hun wijding (Numeri 8:7). Wellicht was dat naar het voorbeeld van Egyptische priesters die om de dag al 

hun lichaamsharen wegschoren, opdat geen luis of ander ongedierte hen zou aankleven bij de dienst-

verrichtingen voor hun goden, aldus geschiedschrijver Herodotus (circa 485-circa 425 voor Christus). 

 

In de klassieke tijd droegen mannen in Griekenland een korte, ronde, volle baard. Het was een oude 

gewoonte de baard vast te pakken van hem die men smekend iets vroeg.  

De Israëlieten kenden het gebruik iemand bij de baard vast te pakken bij een begroetingskus (2 Samuël 

20:9). Het tegen de wil van iemand uittrekken van baardharen (Jesaja 50:6) of afsnijden van de baard (2 

Samuël 10:4v; Jesaja 7:20) gold als bijzonder smadelijk. Misdadigers werd de baard afgeschoren en 

slaven mochten hem niet dragen, want de baard was een teken van vrijheid. Bij melaatsen was het 

afscheren van de baard een geneeskundige maatregel, omdat - naar men meende - de ziekte zich aan de 

haren kon vasthechten (Leviticus 14:9; 13:29v.). 

 

Bij meerdere volken zag men het hoofdhaar als iets dat een bijzondere levenskracht bezat. Men gaf 

daarom, om een band met een overledene levend te houden, soms wat eigen hoofdhaar aan hem/haar 

mee en bewaarde zelf wat haar van de overledene. Ook bestond het gebruik in tijden van rouw de rand 

van de baard te scheren en de haren te offeren aan demonen, geesten of goden, om deze gunstig te 

stemmen. Dit laatste gebruik werd in Israël daarom lange tijd verboden (Leviticus 19:27; 21:5). Toen de 

offergedachte verdween, ging ook hier het scheren van het hoofdhaar tot de rouwgebruiken horen (Job 

1:20; Jesaja  15:2; 22:12; Jeremia 16:6; 41:5: 48:37; Ezechiël 7:18; Amos 8:10; Ezra 9:3). De baard zag 

men als een sieraad, dat tijdens rouw niet paste. 
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Reliëfplaat met de god Bes, Egypte, late tijd, 

6e-4e eeuw voor Christus, kalksteen, hoogte 19 

cm., privé-collectie.  

De god Bes was een even opbeurende als onheil 

afwerende beschermgeest. Vooral 

aangelegenheden die moeder en kind 

betreffen, vielen onder zijn invloedssfeer. 

Hoofd van de god Serapis, Egypte (Alexandrië), Romeinse 

tijd, circa 150 na Christus, calciet-albast, hoogte 10,5 

cm, privé-collectie. 

Serapis, de nieuwe hoofdgod van de Ptolomaeën, was een 

exponent van het Hellenisme. Het cultusbeeld ontstond in 

de 3e eeuw voor Christus. Dit beeld is er een kopie van.  

De legendarische Assyrische koningin Semiramis verklaarde omstreeks 810 voor Christus de oorlog aan de 

baard: mannen moesten zich ontdoen van hun baardtooi. Ze zou dit bevel gegeven hebben om 

gemakkelijker incognito te blijven wanneer ze volgens haar gewoonte in mannenkleren 's avonds door de 

straten van Babylon rondzwierf op zoek naar avontuur. 

 

De Grieken schoren tot de tijd van Alexander de Grote (356-323 voor Christus) alleen de snor, daarna de 

hele baard. Alexander gaf zijn mannen het bevel zich te scheren om te voorkomen dat ze op het 

slagveld bij de baard vastgepakt konden worden. Met de baard verdween ook de oud-Griekse glorietijd. 

Enkele baardeloze eeuwen volgden, zowel in Griekenland als in het Romeinse Rijk, totdat keizer 

Hadrianus (76-138) zijn baard liet staan, uit liefde voor het oude Griekenland, of om de pokkenkraters 

op zijn wangen te verbergen. 

De Romeinen droegen tot ongeveer het midden van de 3e eeuw voor Christus een volle baard. Pas de 

toenemende invloed van de Griekse cultuur bracht de scheerzaak naar Rome. Het is bekend dat  de 

Romeinse generaal Publius Scipio Africanus (236-183 voor Christus) zich iedere dag liet scheren. 

Sindsdien nam de voorliefde voor een baardloos gezicht steeds meer toe. Steeds meer mannen lieten 

zich scheren. Niet ieder ging erin mee. De armen hadden geen geld om dagelijks naar de barbier te 

gaan, de chic onder de jongeren liet de baard liever knippen dan scheren, en filosofen en kunstenaars 

tooiden zich graag met een korte baard. Gedurende een rouwtijd lieten alle klassen hun baard groeien. 

Lange tijd was het gebruikelijk dat de jonge Romein zijn eerste baard spaarde, totdat deze zijn wangen 
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Beeld van een filosoof, Griekenland, vroege 

hellenistische periode, mogelijk een product 

uit een Attische werkplaats, circa 250 v.Chr. 

 

Hoofd van de god Poseindon van Artemision, Griekenland, 460 

voor Christus, brons, Athene, Nationaal Archiologisch Museum. 

 

Romeinse portretbuste, vroeger beschouwd als die van Brutus (85-42 

voor Christus), de stichter van de Romeinse republiek, Rome, Museo 

Capitolino. 

en kin bedekte. Dan werd hij afgeschoren en aan de 

beschermgoden van het huis geofferd. Hierbij werd een groot 

feest gebouwd. Hierna liet de Romein een klein baardje staan. 

Dat werd goed verzorgd. De eerste grijze haren werden 

geëpileerd met een pincet. Kwamen er teveel grijze haren, 

dan werd de baard volledig afgeschoren.  

In het Macedonisch tijdperk was de baard een symbool van 

wijsheid en het dragen voorbehouden aan filosofen en oude 

mannen. Dit ontlokte advocaat en satiricus Lucianus van 

Samosata (circa 120-circa 180) de opmerking: 'Als een baard 
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‘Kosmas en Damian met Jacubus’, Novgorod, Rusland, 2e kwart 16e eeuw, paneel, linnen en tempora, 

 85 x 65 cm, Moskou, Andrej Rublev Museum. 

hebben wijsheid betekende, zou een bok gelijk zijn aan Plato.'  De Griekse filosoof Epictetus (circa 50-

circa 130) zag een nieuw argument waarom het dragen van een baard wenselijk was. In zijn Zedekundig 

Handboekje (Encheiridion) merkte hij op: 'De voorzienigheid heeft de kin van de mannen voorzien van 

haar, om ze vanuit de verte al van vrouwen te kunnen onderscheiden.'  

Keizer Hadrianus (76-138) liet om pragmatische redenen zijn baard staan: hij wilde zijn moedervlekken 

verbergen. Hij kreeg veel navolging. De baard raakte weer in. Totdat keizer Constantijn (280-337) aan 

de macht kwam (in 307) schoren de Romeinen hun baard niet meer af. Constantijn schoor zijn baard 

altijd helemaal af en daardoor werd dat weer de nieuwe trend. De Byzantijnse keizers braken met deze 

trend. Zij hadden weer vrijwel allemaal een baard. Voor hun onderdanen gold deze als symbool van de 

wijze wereldheerser. De Franken en Germanen schoren een overwonnen koning of prins kaal en 

ontdeden hem van zijn baard om hem te schande te zetten of hem te vernederen. Tot 1054 droegen 

priesters in het Westen een baard. Nadat de oosterse en westerse kerk in 1054 uiteengingen, droegen 

alleen de priesters in het Oosten een baard. Tot op vandaag wordt door monniken en priesters van de 

Grieks-Orthodoxe en Russisch-Orthodoxe kerk een baard gedragen. 'Je baart afscheren, is het beeld van 

God vernietigen', aldus een Russisch spreekwoord. In 1551 verklaarde de Russische geestelijkheid dat 

zonder baard niemand in het hemelse koninkrijk kan komen. 
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Hendrick van Brugghen (1588-1629), ‘De roeping van Mattheüs’, 1621, olieverf op doek,  102,3  x 136,9 cm, 

Utrecht, Centraal Museum.  

 

Albrecht Dürer (1471-1528) 

Oosterse waardigheidbekleders kenden het gebruik een plechtige eed bij hun baard te zweren en bij het 

sluiten van een verdrag drie of vier baardharen in de zegelwas vast te smelten. Ook de Germanen 

hadden de gewoonte bij de baard te zweren. Bij de West-Gothen ging het sluiten van een verbond 

vergezeld met wederzijdse aanraking van de baard. Keizer Karel de Grote (768-814) zwoer bij zijn baard 

dat geen van zijn nakomelingen zich ooit zou scheren. De Arabieren zwoeren bij de baard van 

Mohammed. Een zegenbede luidde meermalen: 'Allah zegene uw baard'.   

 

 

 

In Europa was de baard soms populair, soms totaal niet. De 

West-Gothische koning Frederik de Grote (454-526) droeg al een 

bakkebaard. Albrecht Dürer beeldde keizer Karel de Grote  met 

volle baard af. Koning Lodewijk VII (1137-1180) liet zich in het 

openbaar door de bisschop van Parijs de baard afnemen. Zijn 

hovelingen volgden hem en lieten zich eveneens scheren. De 

baard verdween daarna al gauw uit het straatbeeld. De Franse 

koning Filips van Valois (1293-1350) herstelde de baard weer in 

ere; de rijken parfumeerden in zijn tijd hun baard en behingen 

die met versierselen van goud, bezet met edelstenen. Het 

duurde niet lang of het dragen van een baard raakte weer in 

onbruik. Nu waren het vooral rechtsgeleerden en oude mannen 

die nog baarden droegen. In de Renaissance kwam de 
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Joachim Wtewael (1566-1638), ‘Zelfportret’, 1601, olieverf op paneel, 98 x 73,6 cm, Utrecht, Centraal Museum. 

zogenaamde Dürerbaard met twee punten en de brede- of volbaard in aanzien. De baard werd in deze 

tijd vaak gezien als een symbool van mannelijkheid en kracht, zoals ook uitgedrukt wordt in het liedje: 

‘Allen die willen te kaap’ren varen, moeten mannen met baarden zijn.’   

In de Spaanse en later in de Franse mode van de 16e en 17e eeuw deden de snor en de spitse puntbaard 

(Hendrik IV, 1553-1610) hun intrede. In Engeland stelde koningin Elisabeth I (1533-1603) een belasting in 

van ¾ shilling voor elke baard die ouder was dan veertien dagen.  
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Edouard de Biefve (1808-1882), ‘Het eerverbond der edelen’, 1841, olieverf op doek, 482 x 680 cm, Brussel, 

Museum voor Schone Kunsten. 

 

 

Sigismund Schlomo (Sigmund) Freud (1856-1939) (rechts) was een 

invloedrijke psychiater in Oostenrijk-Hongarije en de grondlegger 

van de psychoanalyse. 

Tsaar Peter de Grote (1672-1725) wilde Rusland graag westers maken door het dragen van een baard te 

verbieden. Dat viel de Russen zwaar: ze vonden het dragen van een baard een christenplicht. De tsaar 

voerde een baardbelasting in; alleen boeren en geestelijken stelde hij hiervan vrij. Wie betaalde, kreeg 

een munt waarop stond: ‘Baardbelasting betaald. De baard is een nutteloze overlast’. 

In de 18e eeuw (de tijd van het verfijnde Rococo) werd de baard verdrongen door de pruik. In de 19e 

eeuw kwam in Frankrijk de baard weer in zwang, werden in Engeland bakkebaarden populair en was bij 

de militaire stand in Duitsland ten tijde van Wilhelm II (keizer van 1888-1918) de puntig gedraaide snor 

in de mode.  

Vanaf 1850 werd met name in Engeland de baard tot een verdacht teken van revolutionaire gezindheid. 

Karl Heinrich Marx 

(1818–1883) (links) was 

een Duitse denker die 

belangrijke invloed 

heeft gehad op de 

(politieke) filosofie, de 

economie, de sociologie 

en de historiografie; hij 

was een van de 

grondleggers van de 

arbeidersbeweging en 

een centrale figuur in 

de geschiedenis van het 

socialisme.  
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Maurice Denis (1870-1943), ‘Hommage à Cezanne’, 1900, olieverf op doek, 180 x 240 cm, Parijs, Musée d’Orsay. 

(v.l.n.r. : Olidon Redon, Edouard Vuillard, André Mellerio, Ambroise Vollard, Maurice Denis, Paul Sérusier, Paul 

Ranson, Ker-Xavier Roussel, Pierre Bonnard, Marthe Denis). 

 

Ferdinand Hodner (1853-1918): ‘Die Lebensmüden II’, circa 1892, olieverf op doek, 110,5 x 221 cm, Winterthur, 

Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte. 

Vlak voor de verkiezingen van 1860 kreeg de Amerikaanse politicus Abraham Lincoln een brief van het 

elfjarige meisje Grace Bedell waarin zij hem adviseerde om zijn baard te laten staan; daarmee zou hij 

zeker de verkiezingen winnen. Hij volgde haar advies, zag er inderdaad veel aantrekkelijker en 

gezaghebbender uit, en werd prompt president. Dit leidde weer tot de Amerikaanse Burgeroorlog, de 

laatste grote baardenoorlog in het Westen. In de Eerste Wereldoorlog werd de baard verboden voor 

soldaten, omdat anders de gasmaskers niet goed pasten.  
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Ernesto Guevara (1928-1967), beter bekend onder 

de naam Che Guevara, was een Argentijns 

marxistisch revolutionair en Cubaans 

guerrillaleider. De bijnaam Che kreeg hij 

gedurende zijn verblijf in Guatemala. In Latijns-

Amerika wordt de kreet "Che" gebruikt om iemands 

aandacht te trekken; het kan vrij vertaald worden 

als 'vriend' of 'maat'. "Che" wordt ook gebruikt als 

bijnaam voor iemand uit Argentinië. 
 

Fidel Alejandro Castro Ruz (1926) was de 

alleenheerser in Cuba vanaf de Cubaanse revolutie 

van 1958-1959 die de toenmalige pro-Amerikaanse 

overheid en regering van dictator Fulgencio Batista 

omverwierp tot aan zijn terugtreden in 2008.  

In Nederland waren in het begin van de 20e eeuw vrij veel mannen met een baard te zien, tussen 1920 

en 1960 slechts enkele. Mannen met baarden kregen in die tijd baardhaat over zich. Zo dichtte Willem 

Elschot (1882-1960): ‘Lamme smeerlap met je baard, dor van geest maar dicht behaard’. Anderen 

zeggen wel eens: ‘Zijn verstand is in zijn baard gezakt’. Veel vrouwen vonden een baard vies en lelijk: 

je ziet er uit als een aap. De Britse schrijver George Orwell (1903-1950) betoogde dat de lengte van de 

baard evenredig is aan de omvang van zijn kwade inborst. Het kwade imago van de baard werd door 

pogonologen (baardkundigen) teruggevoerd op de baard van de duivel. Judas had volgens hen een rode 

baard, wat als duivelsteken gold. 

Eind jaren zestig deed de baarddracht weer zijn intrede en gold, evenals het lange haar als symbool van 

progressiviteit. De baardstijl van de Parijse existentialisten verschafte hen enige excentriciteit. De 

baarddragers in Latijns-Amerika associeerden zich met de (politiek van de) vrijheidsstrijd van Fidel 

Castro (1926) en Ernesto Che Guevara (1928-1967).  

 

Red Grooms 

(º1937), De 

existentialist, 

1984, 85x50 cm. 
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Rajneesh Chandra Mohan (1931–1990), gedurende de 

jaren '70 van de 20e eeuw beter bekend als Bhagwan 

Shree Rajneesh en later als Osho, was een goeroe en 

de stichter en inspirator van een jonge spirituele 

beweging (de Bhagwanbeweging) in India, de VS en 

Europa. 

Ljef (Leo) Nikolajewitsj Tolstoj (1828–1910) was een 

Russisch schrijver die veel invloed heeft gehad op de 

Russische literatuur en politiek. Hij maakte als graaf 

deel uit van de Russische adel. Dit portret is 

geschilderd door Ilja Jefimovitsj Repin (1844-1930). 

Maharishi Mahesh Yogi (1917-2008), 

geboren als Mahesh Prasad Varma, 

studeerde natuurkunde aan de 

universiteit van Allahabad. Na het 

behalen van zijn graad in 1940 ging hij 

tot 1953 in de leer bij de swami 

Brahmananda Saraswati. In 1955 nam hij 

de naam Maharishi Mahesh Yogi aan 

(vaak verkort tot ‘de Maharishi’, wat ‘de 

grote ziener’ betekent) en begon hij les 

te geven in zijn meditatietechniek, later 

bekend geworden als Transcendente 

Meditatie. 

In de jaren zestig en zeventig werd 

Maharishi Mahesh Yogi een icoon van de 

heersende tijdgeest. Een groot aantal 

bekendheden uit die tijd, waaronder 

The Beatles en de The Beach Boys, hing 

zijn TM-beweging aan. 

 

Veel goeroes hadden een grote witte baard. Zie bijvoorbeeld Leo Tolstoj, Baghwan Shree Rajneesh en 

Maharishi Mahesh Yogi. 
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Sir Anthony van Dyck (1599-1641), Zelfportret. Van Dyck heeft hier een volle sik en snor met opgekrulde 

uiteinden. 

In de jaren ’90 van de 20e  eeuw kende de sik - een baard gevormd uit een pluk haar onder de kin, die 

lijkt op die van een geit - een opleving doordat een kortgeknipte variant met geïntegreerde snor 

gepopulariseerd werd door de honkbalspelers, de atleten en de sporthelden. Zoals de baard werd de sik 

het meest aangetroffen in combinatie met een snor. In het begin van de 21e eeuw werd de sik vaak 

gedragen bij een ofwel zeer kort kapsel of zelfs een compleet geschoren hoofd. 

 

De sik van de duivel valt in het niet bij de baard van God. 

 

 

 

Middeleeuwse afbeelding van 

de duivel, uit de Codex Gigas 

(circa 1230) ook wel de Bijbel 

van Satan of de Duivelsbijbel 

genoemd, p. 290.  

 

God, zoals deze werd geschilderd in de Sixtijnse kapel door de Italiaanse 

schilder, beeldhouwer en architect Michelangelo di Lodovico Buonarroti 

Simoni (1475–1564). 
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Blauwbaard is een authentiek sprookje opgetekend 

door Charles Perrault (1628-1703) in De sprookjes van 

Moeder de Gans. 

De jonge vrouw van Blauwbaard mag alle kamers van 

zijn kasteel bezoeken behalve één. Haar 

nieuwsgierigheid kan ze niet bedwingen. In de 

verboden kamer vindt ze de lijken van haar 

voorgangsters. 

Interpretaties zijn uiteenlopend. Vaak wordt 

Blauwbaard voorgesteld als een seriemoordenaar, een 

beest. Soms wordt de jonge vrouw met de vinger 

gewezen: het is haar nieuwsgierigheid, haar 

bemoeizucht, die haar leven in gevaar brengt. 

 

Roodbaard (Barbe-Rouge) is een oorspronkelijk 

Franstalige stripreeks van de Belgische stripauteurs 

Jean-Michel Charlier (scenarioschrijver) en Victor 

Hubinon (tekenaar) die begon in 1959. De reeks 

werd na de dood van Hubinon in 1979 en Charlier in 

1989 door andere artiesten voortgezet. De serie, die 

zich afspeelt in de 18e eeuw, verhaalt over de 

avonturen van de piraat Roodbaard en zijn 

aangenomen zoon Erik. 

 

Zwartbaard (Blackbeard; waarschijnlijke echte 

naam: Edward Teach, hoewel de naam Edward 

Drummond ook genoemd wordt) (1680–1718) was 

een Engels piraat. 

Edward Teach was afkomstig uit Bristol. Hij was van 

1716 tot 1718 als zeerover actief in het Caribische 

gebied tussen en langs de oostkust van Noord-

Amerika. Tijdens een rooftocht van achttien 

maanden kaapte hij tenminste 20 schepen, vanuit 

verschillende bases. 

Naar verluidt was Zwartbaard een angstaanjagende 

verschijning met lange, zwarte baard, altijd zwaar 

bewapend. Bij een gevecht stopte hij brandende 

lonten onder zijn hoedrand.  

De baard werd slechte naam bezorgd door Bauwbaard, Roodbaard, Zwartbaard, Raspoetin, Djengish 

Khan, Ho Chi Minh en Ivan de Verschrikkelijke. Tegenover deze schurkenbaarden stonden minstens 

evenveel heldenbaarden.  

 

 

 

  

 

 



15 

 

 

 

Grigori Jefimovitsj Raspoetin, eigenlijke 

naam Grigori Jefimovitsj Novitsj (1869-

1916) was een Russische monnik en 

intrigant.  

Hij wordt ook wel eens de ‘gekke 

monnik’ genoemd, maar het was geen 

geheim dat hij getrouwd was en anderen 

noemden hem een religieuze pelgrim en 

gebedsgenezer. Hij speelde een 

belangrijke rol aan het hof van de 

laatste Russische tsaar Nicolaas II en had 

daardoor direct of indirect mede invloed 

op de val van het tsarisme en de 

opkomst van het bolsjewisme. 

Dzjengis Khan 

(1155/1162/1167-1227) was 

een Mongools heerser (kan, 

chan of khan) en veroveraar. 

Hij verenigde de Mongoolse 

stammen en stichtte een 

imperium dat zich uitstrekte 

van China tot aan de rivier de 

Donau. 

 

 

  

Iwan de Verschrikkelijke en zijn zoon, geschilderd door Ilja Jefimovitsj Repin (1844 -1930). Ivan IV (1530–1584) 

was de eerste tsaar aller Russen en grootvorst van Moskovië. In het Russisch is hij bekend als Ivan Grozny, 

meestal vertaald wordt als Ivan de Verschrikkelijke, hoewel de Vreeswekkende wellicht een betere vertaling is. 

Ho Chi Minh (1890-1969) was een 

Vietnamees revolutionair en 

politicus. Hij was oprichter van de 

Viet Minh, minister-president van 

Noord-Vietnam in 1954 en 

president van Noord-Vietnam van 

1954 tot 1969. 
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Salman Rushdie (º1947) groeide 

op in India en Pakistan. Na zijn 

studie Engels in Cambridge 

keerde Rushdie terug naar 

Pakistan, maar onder andere 

door problemen met de censuur 

besloot hij zich definitief in 

Engeland te vestigen. Hij schreef 

er o.a. The Satanic Verses 

(1988). Dit boek was aanleiding 

voor een fatwa tegen hem. 

Saddam Hoessein (1937-2006)  

leider van Irak (1970-2003), twee 

dagen voor ophanging, getekend 

door Siegfried Woldhek, NRC 

Handelsblad, 28 december 2006. 

 

De voormalige Bosnisch-Servische 

leider Radovan Karadzic (º1945) 

werd dertien jaar lang gezocht 

wegens oorlogsmisdaden, maar 

niemand herkende hem, omdat hij 

een brede witte baard had laten 

staan, een vierkante plusbril had 

genomen en een knotje. In zijn 

onderduiktijd ging hij door het 

leven als new age-goeroe Dragan 

Dabic. 

Volgens theaterredacteur Wilfred Takken is de lengte van iemands baard evenredig aan de omvang van 

zijn problemen. Mannen laten volgens hem vaak hun baard staan als ze in geestelijke problemen raken, 

dakloos, drankzuchtig of depressief worden, voorvluchtig, gevangen of gegijzeld zijn. De baard is dan 

een negatieve keuze: de man in nood heeft grotere zorgen dan de gladheid van zijn wangen. Zie Salman 

Rushdie, Sadam Hoessein en Radovan Karadzic. 

Goden worden dikwijls voorgesteld met een baard. Zo bijvoorbeeld Zeus en Thor. 

 

Thor (Donar), de god van de 

donder, was een zoon van 

Odin en de aardgodin 

Fjorgyn. 

Als kind al was hij sterk, en 

daarnaast moeilijk 

opvoedbaar. Daarom werd 

hij opgevoed door twee 

bliksemgeesten, Vingir en 

Hlora. Hij groeide uit tot 

een enorme man, bijna een 

reus, met dezelfde kracht, 

en zijn hamer Mjöllnir 

maakte hem nog sterker. 

Thor was bevriend met Loki, 

en zijn favoriete bezigheid 

was het doodslaan van 

reuzen. Hij staat voor 

ordeschepper tegenover de 

chaos. 

 

De Griekse oppergod Zeus heerste 

vanaf de berg Olympus. Hij was een 

zoon van Kronos (Lat. Saturnus) en 

Rheia, twee van de twaalf Titanen, 

de machtige zonen en dochters van 

Ouranos, de hemelgod. 
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Sir Thomas More (1478–1535) was een Engels humanist, jurist en staatsman. Hij werd beroemd door zijn boek 

Utopia (1516), waarin hij het politieke systeem van een ideale niet bestaande eilandstaat beschreef. De 

beschrijving van Utopia vertoont overeenkomsten met een socialistische heilstaat. More gebruikte dit boek om zich 

af te zetten tegen het economische en politieke beleid van Engeland. 

De baardaap is een zwart gekleurde aap met 

een opvallende grijze kraag rond zijn gezicht en 

een kwast aan zijn staart. Baardapen leven in 

dichte bergbossen in Zuidwest-India. Het is een 

ernstig bedreigde diersoort. 

 

Een ‘baardaap’ zegt wel eens tegen een baardeloze: 'Een 

vrijer zonder baard is mij geen cent waard; een kusje 

zonder baard is als een eitje zonder zout.' Of: 'Een man 

met een baard, daar is een vrouw bij bewaard.'  

De baardeloze zou met Franse dichter François Villon 

(1431- circa 1463) kunnen antwoorden:  

 'De grijsaard die zich indertijd 

 in kroeg en bed niet heeft gespaard, 

 raakt later kracht en dwaasheid kwijt 

 en kan slechts spotten in zijn baard.' 

 

De wijze weet te relativeren. Toen de Britse humanist Sir 

Thomas More in 1535 op het punt stond te worden 

onthoofd, schoof hij op het hakblok zijn baard opzij, 

opdat deze niet door de bijl zou vallen. Hij zei tegen zijn 

beul: ‘Mijn baard is niet schuldig aan hoogverraad. Het 

zou onrecht zijn om hem te straffen.’ 

 

Bekend werd de uitspraak van de Franse schrijver, 

essayist en filosoof Voltaire (1694-1778) ‘Denkbeelden 

zijn als baarden: mannen krijgen ze pas als ze volwassen 

gaan worden. 

 

Een Duits spreekwoord zegt: ‘Een kus zonder baard is als 

soep zonder zout.’ 

 

Een Baskisch spreekwoord zegt: ‘Hoed u voor vrouwen 

met een baard en voor mannen zonder baard.’
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V.l.n.r.: de Iraanse leiders Ruhallah Khomeini (1900-1989), Ali Khamenei (º1939) en Mahmoud Ahmadinejad 

(º1956). 

 

Nies Medema vertelde het volgende verhaal (NRC-Handelsblad 9 januari 2009, 19): 

‘De baard van mijn vader was in de jaren zeventig beslist hip bedoeld. Hij heeft hem tot zijn dood 

gedragen. Lang dacht ik dat de baard een algemeen teken van protest was, totdat ik eind jaren negentig 

op reis door Iran een foto van mijn vader aan Iraanse kennissen liet ziet. Ze schrokken en meenden in 

mijn vader een aartsconservatief te herkennen. De baarden van de grote leider Khamenei, en ook de 

quasi onverzorgde vierdagenbaard van Ahmadinejad, zijn in Iran juist een teken van conservatisme. 

Dit verschil in baardperceptie verklaart wellicht ook waarom de baard van Ayatollah Khomeini, ten tijde 

van de islamitische revolutie van 1979, werd gezien als symbool van protest en tegendraadsheid. 

Mogelijk mede dankzij zijn baard werd hij juichend binnengehaald als progressieve vrijdenker. Dat bleek 

al snel een vergissing die veel linkse Iraniërs met hun leven moesten bekopen.’ 

 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sommige mannen doen er alles aan om een zo lang mogelijke baard of snor te laten groeien. 
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1. Kop van een Griekse krijger met een toegespitste volle baard (Krater, circa 460 voor Christus). 2. Ronde volle 

baard van Perikles (490-429 voor Christus). 3. Snorbaard. 4. Volle baard met snor, keizer Hadrianus (76-138). 5. 

Duitse volle baard, Daniel Hopfer (1470-1536). 6. Gevorkte baard, Markgraaf van Saksen (1564). 7. Hendrik IV 

baard, Hertog van Buckingham, 17e  eeuw. 8. Sik en snor, koning Hendrik III (1551-1589). 9. Volle sik en snor met 

opgekrulde uiteinden, Sir Anthony van Dyck (1599-1641). 10. Bakkebaard, Franz Schubert (1797-1828). 11. 

Bakkebaard, zelfportret Kaspar David Friedrichs (1774-1840). 12. Smalle ringbaard met snor (circa 1865). 13. 

Keizer Franz-Joseph baard (1830-1916). 14. ‘Het is bereikt’, keizer Wilhelm II (1859-1941). 15. Engelse baard 

(1858-1925). 16. Snor, Charlie Chaplin (1889-1977).  
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De baard en zijn vorm geeft de mannelijke fysionomie een markante trek. Hij werd soms gezien als 

teken van sterkte, mannelijkheid, vrijheid of wijsheid. De vorm van de baard was dikwijls niet alleen 

uitdrukking van de tijd en haar mode, maar ook van het wereldbeeld en de politieke gezindte van de 

baarddrager. 

 

Christus werd vrijwel altijd met baard afgebeeld, soms naar de mode van de eigen tijd, soms 

overeenkomstig de beeldtraditie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Leen den Besten 

Zevenaar 25 augustus 2006, aangevuld op 14 januari en 19 februari 2009. 

 

Een ultrakatholieke Partij in Polen 

wilde in 2006 Jezus Christus uitroepen 

tot 'Koning der Polen'.  

Crucifixus Dolorosus (zgn. Pestkruis, detail), 

Breslau (Wroclaw), omstreeks 1350-1360, collectie 

Nationaal Museum in Warschau. 

Fra Angelico (1395-1455), De wenende 

Christus 

 

 

Harald Schmid, Christus 

 


