Expositiegids Biezonder Hoed – versie 12 maart 2020
Beste bezoeker,
Dit expositiegidsje is speciaal voor jou gemaakt. Het begeleidt je langs de hele wisseltentoonstelling en vertelt hier en daar ook iets over de vaste expositie. Onze
wisseltentoonstellingen zijn immers bedoeld als een verdieping en uitbreiding van die vaste
expositie over bewoning, bewoners en landschap van Midden-Zeeuws-Vlaanderen.
We beginnen de rondwandeling door de tentoonstelling Biezonder Hoed op de begane grond links
naast de lift. We volgen daarbij de vloerpijlen van de rode draad door het museum heen.
1 Start van de tentoonstelling. Intro naast de lift.
Biezonder Hoed – textiel met een verhaal
Museum Het Warenhuis pakt uit met een verzameling textielschatten van
nuttige handwerken tot juweeltjes van creativiteit.
We nemen het begrip ‘duurzaamheid’ als rode draad. En we laten u graag
delen in het plezier dat het samenstellen van deze tentoonstelling met zich
meebracht.
2 Aanleiding tentoonstelling: Textiel als nuttige handwerken en
als (re)creatieve uiting
Het museum krijgt vaak vragen van bezoekers over
handwerktechnieken en -producten. Hoe werd dat oude
boerengoed gemaakt, gedragen en versierd? Vaak verbaast men
zich erover dat die kleren zo oud zijn en toch zo goed bewaard
gebleven.
Belangrijke conclusie voor onze generatie: Onze overgrootouders
gebruikten het woord duurzaamheid niet, ze gingen wel duurzaam
met hun spullen om en gooiden niets zomaar weg.
Een leuk voorbeeld van modern hergebruik vind je tegen de
noordmuur van de lift: een quilt uit 1997 met de naam Boeren
Bont, vervaardigd van boerenzakdoeken en andere historiserende
stoffen door Lenie de Jonge-Gijzen.
3 Biezonder oud hoed… wordt getoond op twee tafels.
Naast de glazen stolp op de eerste tafel zie je een aantal fases in het vouwen van de Axelse doek,
de opstaande ‘vleugels’ van de Axelse vrouwendracht. De vorm van die doek is
daar het unieke en meest opvallende onderdeel van. In de stolp liggen de
benodigdheden voor een complete gevouwen doek: gevouwen en ongevouwen
stevig bruin papier, de doek, kopspelden en naalden om de doek in vorm te
spelden plus een heel grote naald voor in de grote plooi aan de achterkant van de
doek. Deze geplooide driehoekige doek krijgt zijn stevigheid van dik papier. De
voorbeelden zijn gevouwen door Ingrid Borgt. Je mag de doeken aanraken. Je kunt
er ook een over je schouders leggen voor een foto. Er is een grote en een kleinere.
Tussen de beide stolpen op de tweede tafel zie je een paspop met een complete gevouwen doek.
Op de tweede tafel staan twee stolpen:
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- Een stolp met de zgn. oude dracht van de mannen (ca. 1870)
De zgn. ‘oude dracht’ is de fleurige Axelse streekdracht zo tussen 1830/’40 en 1870/’80. Emmy
David heeft hier bijeengebracht: een boerenhoedje, een kleurig dasje, keelknoppen, een hemdrok
van damast in keperbinding en een ‘bommeziin’(=bombazijnen / katoenen) kuitbroek met
broekstukken. Op de bijgevoegde foto zie je haar samen met Bennie gekleed in de kostuums uit
deze beide stolpen.
- Een stolp met de zgn. oude dracht van de vrouwen (ca. 1870)
Hier toont Emmy de opvallendste onderdelen van de oude vrouwendracht: kralen met slotje,
katoenen manteltje, opgelegde beuk met gerimpelde sierband en kant, damasten schort,
katoenen ondermuts, broderie bovenmuts en strooien kaphoed met zwart zijden lint met zwart
kantje. In de stolp hiernaast ligt een foto van Emmy in deze kleding.
4 In de grote vitrine aan de wand zijn 65 streekdrachtpoppen opgesteld: wat was hun betekenis
en functie?
Als je sommige mensen moet geloven weet iedereen al ‘alles’ over poppen in
streekdracht. Toch staan we er even bij stil.
Volgens ons passen bij deze poppen woorden als: ‘meesterproef van de
maakster, heimwee, gehechtheid, voorwerpen die je niet zomaar weggooit,
voorwerpen afkomstig van een voor de eigenaar belangrijke persoon.’
Je ziet poppen in allerlei kwaliteiten bij elkaar in één vitrine. Ze zijn afkomstig uit
tientallen schenkingen en worden bewaard in het museumdepot. Op bladzijde 3
van deze gids vertellen we waarom de poppen van cultuurhistorisch belang zijn en wat ze ons te
zeggen hebben over het verleden.
Maar eerst de poppen zelf:
We beginnen aan de kant van de vitrine met de vogeltjes.
Het rechterdeel van de poppenvitrine telt vijf glazen ‘planken’.
- Bovenste plank: 5 poppen: v.l.n.r. streekdracht van Axel, Zuid-Beveland (R.-k.), Tholen (de
grote pop) en 2 poppen in de streekdracht van Walcheren.
- 4e plank: 4 poppen: v.l.n.r. grote pop in de dracht van Goeree-Overflakkee, Zuid-Bevelandse
mannendracht, Zuid-Bevelandse vrouwendracht, Axelse oude vrouw.
- 3e plank: 4 poppen in Axelse dracht. Eén koppeltje staat met de rug naar ons toe. Ze gaan weg.
‘Veel te druk hier!’ Dat geeft mooi de gelegenheid de fraaie achterkant van de dracht te zien.
- 2e plank: 3 poppen in Axelse dracht, waarvan twee zittend. De rechter pop dateert uit het
begin van de 20e eeuw. Dit is een historisch topstuk uit de collectie.
- 1e plank: 4 poppen in de Axelse dracht.
- Vloer: 4 poppen, waaronder een grote pop, alle in Axelse dracht.
Het middendeel van de poppenvitrine telt vijf glazen ‘planken’.
- Bovenste plank: stolpkast met houten frame, houten bodem en houten dak voorzien van een
houten top-ornament. De kast is aan de voorkant en de zijkanten voorzien van ruitjes; rechts is
een deurtje met glaspaneel. Inhoud: vier poppen in Axelse streekdracht. Het betreft 2
volwassenen en 2 kinderen, alle in feestelijke zondagse dracht. Deze kast is een van de vele
stolpvarianten voor het stofvrij bewaren van poppen. Zulke stolpen werden gebruikt om de
poppen te beschermen tegen verkleuren, aanraken, stof, insecten zoals motten en zilvervisjes,
vliegenstront enz.
- 4e plank: drie staande poppen in Axelse dracht.
- 3e plank: twee kleine poppen in de Hulster dracht.
- 2e plank: twee zittende poppen in Axelse dracht, daartussen ziet u accessoires voor het aankleden van poppen in streekdracht: mutsje, kralensnoer, kraalstuk, twee beursjes en een strik.
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-

1e plank: 2 staande poppen in Axelse dracht.
Pop op de vloer: Cadzandse dracht. Eveneens op de vloer: toelichtend tekstpaneel.

Het linkerdeel van de poppenvitrine telt vijf glazen ‘planken’.
- Bovenste plank: 6 poppen, alle in Axelse dracht.
- 4e plank: 6 grotere en kleinere poppen in Axelse dracht.
- 3e plank: 3 poppen, links en rechts Axelse dracht. Midden onbekende dracht.
- 2e plank: vijf poppen in diverse Zeeuwse drachten. V.l.n.r. 1 lijkt Axels maar is onzeker, 2 ZuidBevelandse protestantse dracht. 3 Cadzandse, 4 en 5 Axelse streekdracht.
- 1e plank: links en rechts staan poppen in Axelse dracht. Midden: zittende pop in ZuidBevelandse dracht (R.-k.).
- Vloer: zittend 2 poppen en staand 1 pop: in Axelse dracht.

Links naast poppenvitrine:
-

op de vloer een staande grote prachtpop in Axelse streekdracht. (museaal
topstuk)
boven de pop: Ode aan mijn Axelse oma. Quilt gemaakt door Anneke
Hamming-Bakker. Het patroon van deze quilt is te koop voor € 10,-.
Informatie hierover: j.annekehamming@gmail.com.

Streekdrachtpoppen: betekenis en functie
Piet:
Er was een tijd, zo tussen 1950 en 2000, dat er in bijna elk huis in het Land van Axel wel een of
meer poppen in streekdracht te zien waren. Meestal ging het om poppen in vrouwendracht, maar
er waren ook poppen in mannen- en kinderdracht. Soms werden die poppen vergezeld van een
zelfgemaakt model van een boerenwagen: een mannelijk familielid leverde soms ook een ploeg of
een ander voorwerp uit de landbouw. Vaak hadden de poppen een ereplaatsje in huis en werden
ze door een glazen stolp beschermd tegen stof en vuil.
Al eeuwen lang worden er poppen aangekleed. Vaak in de prachtigste kostuums. Het aankleden
van poppen in de ‘zwarte’ Axelse streekdracht begon rond 1880-1900. De productie nam toe
naarmate de streekdracht na de Eerste Wereldoorlog begon te verdwijnen. Tot ca. 1990 werden er
heel wat poppen aangekleed en soms gebeurt dat nog wel. Toch is de grootste populariteit
duidelijk voorbij, al valt niet te voorspellen wanneer ze weer in de mode komen.
De poppen werden gemaakt om de plattelandscultuur en de bijzondere kleding van ouders en
grootouders te bewaren. Die kleding, zo vertrouwd, wilde men vasthouden vanwege goede
herinneringen aan moeder of oma, uit heimwee of nostalgie. Je moe(s)t goed kunnen handwerken
om de poppen mooi aan te kleden. Een geslaagde aangeklede pop maken is echt een
indrukwekkende prestatie. De maaksters en de bezitters waren er trots op. Zelfs al zie je in de
vitrines dat het niet iedereen even goed gelukt is. Maar ook de zwakkere uitvoeringen bewaarde
men in de familie, soms wel drie of vier generaties lang.
Op een gegeven moment verdwenen de poppen naar de zolder of in een kast. Ze waren vuil
geworden of beschadigd geraakt, of men gaf er niet meer om, maar naar de stort mogen ze
meestal niet. Dan liever schenken aan een museum. Zo wordt het museum het geweten van de
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streekdracht. Dat schenken bewijst dat mensen de poppen toch wel belangrijk vinden, al wil men
ze zelf niet meer in de woonkamer ‘te pronk’ zetten.
Waar zit die stiekeme waardering toch in? We denken in een intuïtief respect voor het verleden en
voor de liefde en het vakvrouwschap van de maaksters. Het is een gestold stukje
familiegeschiedenis. Werk van moeder of oma, tante, buurvrouw, vriendin enz.
En wat héb je nou aan al die poppen? Wat heeft een museum eraan? Wel, we zien dat we er heel
veel van kunnen leren. Men kocht eerst een dure of een goedkopere pop, afhankelijk van je
budget, om aan te kleden. Men had er dus geld voor over. Die pop was eigenlijk nooit bestemd als
speelgoed voor de kinderen, maar uitsluitend als opschik. Het kostte best veel tijd om de kleren te
maken en het geheel was altijd een handgemaakt, persoonlijk werkstuk.
Fabrieksmatig gemaakte poppetjes in Axelse streekdracht, zoals je ze bijvoorbeeld hebt van
Volendam of Marken, kom je hier amper tegen en dit soort poppetjes wordt hier niet hoog
gewaardeerd.
Door veel poppen te verzamelen krijgen we een uitgebreid beeld van deze collectieve inspanning,
en de schaal waarop dat gebeurde, Het geeft een beeld van de collectieve waardering, maar ook
van de mate van vakkundigheid en de stoffenkeuze van de maaksters. En uiteraard van de actuele
gevoelens rond dit thema.
Geniet ervan.
Trefwoorden met betrekking tot de poppen: ‘Meesterproef, heimwee, gehechtheid, voorwerpen
die je niet zomaar weggooit, staan voor belangrijk persoon. Allerlei poppen bij elkaar in één
vitrine. Afkomstig uit schenkingen, bewaard in het museumdepot.
Op diverse openingsdagen zijn leden van de streekdrachtgroep Het Land van Axel in het museum
aanwezig. Zij geven desgevraagd toelichting op de kleding die ze dragen.

5 Links naast de poppenopstelling vindt u een onderdeel Textielkunst
We tonen hier twee vouwmapjes van de kunstenaar Frans Mous uit Terneuzen:
1. Titel: klein GRAFIEK UIT ZWSVLNDRN (ZK A)
Uitvoering: vouwmapje met twee etsen.
2. Idem: uitvoering: vouwmapje met drie etsen en een blinddruk in een etui van Walchers
schortenbont.
Het werk van Frans Mous is te koop via het museum. Zie de flyer bij de balie voor meer
informatie.
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6 Axelse Streekdrachtmutsen uit het depot van Het Warenhuis
Emmy licht toe: je ziet hier kanten en katoenen mutsen, die elk bij bepaalde
gelegenheden en op een bepaalde leeftijd gedragen werden:
Bovenste plank links: ronde muts, gedragen door meisjes tot ca. 14-15 jaar oud.
Na die leeftijd stapten de meisje over op de ‘trekmuts. De ronde muts was soms
van kant, soms van eenvoudige stof, afhankelijk van de welstand van de
draagsters. Bovenste plank rechts: capootje voor kleine meisjes van de ‘kakstoel’leeftijd, tot ca. 8 jaar. Het capootje was gemaakt van zwart katoen met borduursel
en zwart kanten randje.
Tweede plank links: doopmutsje, werd vervaardigd van allerlei soorten kant, zijde,
andere stoffen. Het werd mooi versierd. Tweede plank rechts: slaapmutsje voor
een baby.
Eerste plank links: slaapmuts, praktisch altijd van katoen, gehaakt of gebreid.
Eerste plank rechts: trekmuts. De trekmuts bestaat uit een stoffen reep met een
kanten rand. Het plooistuk aan de achterkant noemt men het ‘klakje’. De trekmuts werd gedragen
door oudere meisjes en volwassen vrouwen. Deze muts staat bekend als boerinnendracht.
Op de vloer: de lange kant. Dit is de typische Axelse burgerdracht, bestaand uit kantreep met mooi
met zijde geborduurd bolletje. Gedragen door volwassen vrouwen.
Dit is het einde van de expo-route op de begane grond. Je kunt je tocht voorzetten naar de
museale winkel en daar de trap nemen naar de 1e verdieping. Wandel door de filmzaal en de
archeologieruimte en open de grote deur. Je bent nu in onze Blackbox.
Als je liever geen trap klimt, kun je ook de lift nemen. Die komt precies bij de expo uit.
7 Op de eerste verdieping gaat de route verder bij de Bevrijdingshoek
Meta vertelt wat er te zien is
Het eerste wat opvalt als je deze ruimte binnenkomt is de grote pop gekleed in
rood, wit en blauw. De rokken, de drôle-schort, de door Anton rood gespoten
bovenmuts, de klompen en krullen komen uit het museumdepot. De krullen zijn
replica’s, gemaakt door Tonny de Caluwé. De ‘strikken’ aan de krullen zijn gemaakt
door Annemiek van Hove. Het kostuum is voorzien van oranje accenten zoals de
grote strik.
Ingrid Borgt verzorgde het haakwerk van de ondermuts en kralenketting.
Annemiek creëerde ook een complete eigentijdse beuk, dus met borst- en
rugzijde. De beuk is gemaakt van wit damast geweven beddentijk, kanten band en
borduurzijde. Daarin zijn Zeeuwse en bevrijdingsmotieven verwerkt. Zoals b.v. de
Zeeuwse knop, bloemen, een kroontje vanwege 75 jaar vrijheid van het Koninkrijk
en enkele vredesduifjes. Het beukje is versierd met nieuwe en oude keramieken
kralen met Delftsblauwe tulpjes en molens, met metalen kralen, bloedkoraal en
zoetwaterparels. Die kralen zijn ook te zien aan het randje van de ondermuts en
de oranje feeststrik.
Met clichékralen worden hier clichébeelden van een beukje, muts en strikken
ontstegen. Het zijn eigentijdse kunstwerkjes geworden. Rechtsonder op de
borstzijde van de beuk bevindt zich het klokzakje, bedoeld voor het opbergen van
een kettinghorloge.
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De strik is gemaakt van satijn, katoen en kant, rood-wit-blauwe borduurzijde
opgebracht met 3-draads naaimachinevoet, kralen. Voorzien van sierstikwerk
met de naaimachine: oranje op oranje. De strik is midden in het ongeveer 180
cm lang lint gevouwen en wordt door een bandje op zijn plaats gehouden.
Petrella Lion leverde naast ideeën een feestelijk onderlijfje/topje.
De bijpassende warme blauwe sokken met glitters om feestelijk de voeten in de
klompen te kunnen steken komen van de Hema. Mevrouw heeft overigens
geen klompen aan. Die staan bij wijze van spreken nog in het ‘klompenkot’.

8 Een voorbeeld van hergebruik van stoffen hangt bij de pop: een doopjurkje
van parachutezijde. De doopkaart uit 1945 van het meisje dat de jurk bij die
gelegenheid droeg hangt erbij. De doop werd bediend door ds. W.F. Dankbaar
(!). Doopjurk en -kaart zijn in bruikleen gegeven door mevr. M.J.J. (Lenie)
Zondervan uit Yerseke.
De reproductie van de achterkant van de kaart is exact op maat gemaakt door
Foto Bleijenbergh te Axel.

9 Katoenen tafelkleed met borduurwerk in ‘oorlogszijde’.
Het tafelkleed is vervaardigd in de oorlogsjaren in afwachting van de
bevrijding en voltooid in 1945. Je ziet vier oranje Nederlandse
leeuwen, twaalf maal de kleuren van de Nederlandse vlag versierd
met veldbloemen zoals klaproos, korenbloem margriet en
korenaren, drie oranjeappeltjes, acht oranje letters W van Koningin
Wilhelmina. Gemaakt door één of meer dames van de familie
Dieleman uit de Axelse Gentsevaartstraat.

10

Gedicht
Ook toen
-de vijand in de stratennijvere handen vol hoop
met naald en draad
in stille kamers bordurend.
Bonte kleuren,
‘voor later
als we zullen kunnen feesten’.
Dan: een toekomst weer
met schaarste maar geluk
dromen weer
en plannen maken.
Achtergebleven parachutes
leveren sterke zijde
want altijd weer die nijvere handen
Vol vreugde nu, want vrij

Meta
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11 Lichtkogelparachute uit 1945. Beige parachute, buitendiameter 900 cm, bestaand uit
10 segmenten en 10 koorden. De lichtkogel heeft een buitendiameter van 100 cm.
Depot Het Warenhuis, collectie Axel-Polen. Reg.nr. 903.092.
Lichtkogels worden afgevuurd vanaf de grond of vanaf een schip. Ze worden dan meestal
recht omhoog geschoten met lichtkogelpistool. Ze kunnen ook uit een vliegtuig
geworpen worden. Zodra de kogel wordt ontstoken gaat de lading branden en licht en
warmte produceren. De parachute en de warmte remmen de valsnelheid van de kogel, het grote
gat zorgt ervoor dat de parachute niet ver wegwaait. Zo kan een lichtkogel vrij lang op ongeveer
dezelfde plaats wit licht of een rood signaal geven of iets dergelijks. Er moeten veel
lichtkogelparachutes in Zeeuws-Vlaanderen zijn neergekomen. Maar of er veel bewaard zijn
gebleven? Je kon de stof in de schaarste van 1945 goed gebruiken om iets van te maken.
12 Mand met papieren rood-wit-blauwe vlaggetjes
De vlaggetjes hebben we speciaal neergezet voor de kleine kinderen die deze
tentoonstelling bezoeken. Het is feestelijk om een vlaggetje mee naar huis te nemen.
We zijn immers blij: 75 jaar VRIJ.
13 Hier zie je kledingstukken aan houten kapstokken. Deze kapstokken
zijn ooit verstrekt door kledingwinkels in de regio. Dit display showt
drie jurken uit 1940-1945:
een lila bruidsmeisjesjurk van synthetische zijde, met een plastic, later
ingezette rits. (1945, schenking);
een zalmroze bruidsmeisjesjurk van synthetische zijde met
oorspronkelijke metalen rits. (1945, schenking);
een donkerkleurige jurk (particuliere bruikleen), gedragen door iemand uit de tijd
van de overstap van de streekdracht naar de burgerdracht. (1938-1940).
15 Twee stolpen met attributen die gebruikt zijn voor de expositieposter en de opening van de
tentoonstelling. Anneke vertelt: Je ziet hier als eerste een stolp met kleding en stoffen die
gebruikte zijn voor het maken van de poster voor de tentoonstelling Biezonder Hoed:
Mannenjasje van de oude dracht, ca. 1870, en een reep van een vrouwenmuts uit de Axelse
dracht, een strik van een vrouwenmuts en een zwarte keus (rok). Daarnaast staat een stolp met
de voorwerpen die een rol speelden bij de opening van de tentoonstelling: een rode draad, als
symbool van het thema van de tentoonstelling, versierd met vier mooie Axelse
streekdrachtstrikken die gedragen werden op de schort. Bij de opening werden de beide koorden
ontknoopt, waardoor de bezoekers toegang kregen tot de tentoonstelling.
16 Stolp met mannendracht: klepbroek van bombazijn, zwarte boezeroen, petje (ééntientje),
gekleurd dasje. Versierd met enkele voorwerpen die beoorden bij de dresscode: zilveren
broekstukken, een kettinghorloge, een koperen tabaksdoos. Hier tegenover is de boerenkamer. Ga
gerust naar binnen en geniet ervan.
Paspop-onderlijf met 6 ietwat opgetilde rokken om van alle 6 rokken een tipje in beeld te krijgen.
Soms werden er ook 7 rokken gedragen, die vrouw droeg dan een extra onderkeus. De rokken
hadden elk een naam. We noemen ze van binnen naar buiten:
1.
Katoenen keus, wit met kant afgeboord. Deze rok werd als eerste gedragen omdat die het
best gewassen kon worden.
2.
Flanellen keus, wit met kant afgeboord. Dikker dan katoen, ook nog wel wasbaar.
3.
Baaien keus (soort vilt), paars of zwart (hier paars)
4.
Strokenkeus, zwarte bewerkte stof (wol) met sierstrook onderaan.
5.
Bovenkeus van zijde, meringue. Kleur donkerblauw of meestal zwart.
6.
Schort, van een mooie katoen of zijde met ingeweven motief.
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17 Twee foto’s aan de lange wand
We tonen twee foto’s aan de lange wand. Ze komen uit fotoalbums die
geschonken zijn aan het museum. We hebben deze foto’s uitgekozen
omdat het portretten zijn van mensen die exact in dezelfde periode in
Zeeuws-Vlaanderen leefden. Het gaat om twee heel verschillende
kledingstijlen namelijk streekdracht en burgerkleren. Beide dresscodes
kwamen gelijktijdig voor, zoals de foto links laat zien, ook in hetzelfde
gezin.
18 Tafel met twee stolpen. De schatten van ‘Oude Oma’
Petra vertelt:
Kleren van vóór 1870
Toen ‘oude oma’, zo heette ze voor haar kleinkinderen en achterkleinkinderen
in de jaren ’90, naar het bejaardenhuis verhuisde, mochten wij als familie het
huis op de boerderij leegmaken.
In het kabinet zat een doos met babykleertjes, dat wisten we, want een enkele
keer mochten we er wel eens in kijken!
Er kwamen ook een oud gekleurd babyjasje voor een jongetje te voorschijn,
gedragen voor 1870, genaaid met dezelfde stof als de jas voor een volwassen
man uit ons depot. Hierdoor weten we dat deze babykleertjes dateren van
vóór 1870!
Tweede stolp: witte kleertjes uit de doos van oude oma. Er zijn twee oude
doopvestjes bij en twee iets jongere jurkjes
Maar wie dit allemaal zo mooi gemaakt heeft, dat weten we niet…
19 Via het filmpje Omroep Zeeland over handwerken komen we in de handwerkhoek
Nuttige handwerken heette het vroeger en het was uiteraard bedoeld voor
meisjes. De jongens moesten maar wat anders gaan doen, rekenen b.v. of
handenarbeid. Maar de meisjes moesten verplicht leren breien, haken, naaien,
verstellen en borduren, want die vaardigheden kwamen later veel meer van
pas. Het vak Nuttige Handwerken verdween uit het lager en voortgezet
onderwijs, maar toch is handwerken weer razend populair. Men breit weer truien en soms zelfs
sokken en overal zijn handwerkcafés. Al laat de jeugd het afweten. Veel jongeren hebben hier
geen geduld voor en wel wat anders te doen. Maar ja, is dat nou erg of niet?
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20 Handwerkhoek. Jannie vertelt:
Hier staat een ronde tafel, gedekt met een worteldoek.
Dat is een oude wollen schoorsteendoek. Verder twee
rood gestoffeerde Interbellumstoelen. Op de tafel een
handnaaimachine, een lamp om bij te werken en een
voorbeeldenboek voor nuttige handwerken. Het ons zo
vertrouwde begrip ‘consumptiemaatschappij’ was voor
onze grootouders onbekend. Maar ‘duurzaamheid’ stond bij hen wèl hoog in het vaandel. Alles
moest lang gebruikt kunnen worden. En.., was het kapot, dan moest het beslist gerepareerd
kunnen worden.
Toch had lang niet iedereen de kennis en de vaardigheid om kleding te repareren. Daarom
ontstond er in de 19e-eeuwse, sterk veranderende maatschappij, behoefte aan volksontwikkeling.
Er was toen nog wel geen algemene leerplicht, maar op de scholen die er waren, was sinds 1878
voor meisjes het vak “nuttige handwerken” verplicht. Er werd heel veel van dit vak verwacht.
21 Er werd veel verwacht van het vak ‘nuttige handwerken’. Niet alleen
voor de leerling zelf, maar ook voor het gezin of het dienstje en zelfs voor
de hele maatschappij. In De Nuttige Handwerken in de Lagere School uit
1883 schrijft mevrouw G. van Eyck – Hardeman erover.
De volledige tekst van haar pleidooi voor Nuttige Handwerken is in kopie
beschikbaar in de tentoonstelling. In de volgende stolpen gaan we in op
hoe dat leerplan uitpakte voor het lager onderwijs. Het boek ‘Nuttige
handwerken op de ronde tafel toont de voorbeelden van de te leren
technieken. Het boek is op basis van het leerplan gemaakt door Jannie.

-

22 Voordat we verder het handwerken van de lagere school
bekijken, werpen we nog een blik in het kabinet:
- Op de bovenste plank zien we tafellinnen en
beddengoed, afgewerkt met gehaakte randjes.
- Op de 2e plank zien we een theeservies uit het
Interbellum, afgedekt met een kleedje van geborduurde tule
in tamboereertechniek, een theemuts met eierwarmer met
schaduwborduurwerk en een tafelkleedje.
De inhoud van de open vakken, de lades en laatjes wordt besproken en getoond door onze
handwerkvrijwilligers.
23
Rechts naast het kabinet hangen twee bijzondere
lappen uit de collectie van Het Warenhuis. Links een
handwerkrol of ‘pronkrol’ samengesteld door D. P. Dit is
een fraai voorbeeld van een combinatie van beide
soorten vrouwelijke handwerken, te weten: de nuttige en
de fraaie handwerken. Rechts daarvan zie je een
‘nadenlap’.

24 De handwerkopdrachten volgens het leerplan vind je in de stolpen op de tafels tegen de muur.
Stolp 1. Breien was een belangrijk doel van het handwerkonderwijs voor meisjes. In deze stolp
liggen de resultaten van de handwerklessen van klas 1 tot en met klas 6 van één meisje op de
lagere school. Eerst alleen breiwerk , later ook naai-, haak-, maas-, stop- en borduurwerk.
Stolp 2. In deze stolp liggen oefen-naailappen met verschillende soorten naden, splitten,
knoopsgaten. Let eens op de afwerking van de splitten. Dit is een vorm van naaldkant!
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Citaat uit het leerplan:
“Stoppen van gebreide voorwerpen , zooals dit onder den geringeren stand gebruikelijk en dikwijls
noodig is”
en even verder:
“In den kleinen burgerstand is het niet altijd beter. Ook dáár verlaat menig meisje te vroeg de
school, eenvoudig omdat het tijd wordt naar den naaiwinkel te gaan; want ook dáár zijn slechts
weinige moeders in staat, om zelven hare dochters in de nuttige handwerken te onderrichten”.
Tussen de stolpen ligt een stalenboek rokkenstoffen, gemaakt door Jannie en Anton.
Stolp 3. In de hogere leerjaren en in het vervolgonderwijs werd het verfraaien van stoffen
aangeleerd. In deze stolp enkele voorbeelden. U ziet onder meer een smoklap, een geborduurd
vilten kraagje, kraagjes met een frivolité kantje. Een proeflapje met z.g. open siernaden.
Maar toch lag de nadruk in het onderwijs vooral op het leren van datgene wat nuttig was.
Een citaat van mevrouw Van Eyck: “Het haken behoort trouwens niet bepaald onder de nuttige
handwerken te huis. En de ondervinding leert, dat de meisjes na het verlaten der school al licht
gelegenheid vinden om eenige kennis hiervan te erlangen. De bedoeling (…) met het opnemen
daarvan in het leerplan is echter: het bevorderen van het schoonheidsgevoel. En daarom is er
misschien wel iets vóór te zeggen, maar … dan ook bepaald onder deze voorwaarde, dat het niet
ontaarde in knutselarij van allerlei onnoodige en soms onbruikbare dingen”.
Maar zie hier een boek uit ons eigen museum! Mevrouw Van Eyck-Hardeman kende vast dit
prachtige boek met haakvoorbeelden uit 1883 niet!
Het leerplan voor de lagere school zag er zo uit:
EERSTE LEERJAAR. (Leeftijd der leerlingen 6 — 7 jaar.) BREIEN.
Eerste halfjaar. Het maken van een proeflap. Eerst: rechte steken, dan averechte, later rechte èn
averechte. Vervolgens: minderingen, overhalingen, gevallen steken opnemen en andere fouten
verbeteren, gaatjes breien, heffen, letters breien, terugsteken, afkanten.
Tweede halfjaar. Een kousje breien.
TWEEDE LEERJAAR. (Leeftijd der leerlingen 7 — 8 jaar.) BREIEN.
Het tweede kousje. Daarna: een paar grootere kousen.
DERDE LEERJAAR. (Leeftijd der leerlingen 8 — 9 jaar.) BREIEN.
Eerste halfjaar. Borstrokken. Tweede halfjaar. HAKEN. Een proeflap. Vaste steken, losse steken,
stokjes. Daarna: mutsen, kantjes, mofjes.
VIERDE LEERJAAR. (Leeftijd der leerlingen 9 — 10 jaar.) Eerste halfjaar. MERKEN. Randjes, letters
en cijfers op gaas met gekleurd garen, als vooroefening voor het naaien. Tweede halfjaar. NAAIEN.
Het maken van een proeflap, zoomen, stikken, rolnaad, overhandsche naad of lasnaad, trensjes,
lisjes, knoopsgaten, het aanzetten van banden, haken, oogen knoopen, enz.
VIJFDE LEERJAAR. (Leeftijd der leerlingen 10 — 11 jaar.) NAAIEN.
Verdere oefeningen op den proeflap. Stukjes inzetten, schuine -Hardeman, zoomen en naden. Een
sloop en een vrouwenhemd.
ZESDE LEERJAAR. (Leeftijd der leerlingen 11 — 12 jaar.) NAAIEN. Verstellen. Naaien van een
mouwhemd. KNIPPEN. Lakens en sloopen in verkleinde afmeting, hemden, broeken, borstrokken.
STOPPEN. Eenvoudige linnenstop. Stoppen van gebreide voorwerpen, zooals dit onder den
geringeren stand gebruikelijk en dikwijls noodig is.
NA HET ZESDE LEERJAAR. BREIEN. Kousen met gewerkte boorden. Stukjes en hielen inbreien.
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HAKEN. Enkele voorwerpen van smaak. Afzien, nateekenen, veranderen en berekenen van
patronen. NAAIEN. Onder- en enkele bovenkleederen. Behandeling der naaimachine. Meten van
enkele kleedingstukken aan het lichaam. MAZEN. Overmazen, aanmazen, gaatjes mazen, enz.
De gang van deze leerwijze komt dus hierop neer:
a. Kennismaking met de leerstof door aanwijzen, bespreken, uitleggen.
b. Aantoonen en voordoen der verschillende handgrepen door de onderwijzeres.
c. Nadoen door de leerlingen en
d. Nazien, beoordeelen, terechtwijzen door de onderwijzeres. Deze leergang komt dus volkomen
overeen met dien der beide genoemde vakken. En evenals bij deze, worden de drie eerste
onderdeelen klassikaal behandeld. Het vierde daarentegen moet goeddeels hoofdelijk plaats
grijpen.
Stolp 4. Rondgebreide motieven voor bijv. armwanten en kousen; oefenlap met verschillende
motieven in rood en blauw op wit; oefenlap met breipatronen voor kleding e.d.
Paddenstoel en houten ei voor het stoppen van kousen en sokken.

25 Aan de wand: 7 wissellijsten met textiele voorwerpen uit het museumdepot. Beschrijving:
Lijst 1: haak- en breiwerkjes door kinderen. Alle uit 1930. Lagere-schoolwerk?
Lijst 2: Zogenaamde rode schoolletterlapjes. Ze hadden tot doel om letters en randjes te leren
borduren en om kleding te merken.
Lijst 3: Ontwikkeling naar borduurwol. De voorstelling wordt meer decoratief en figuratief
Lijst 4: Schoolstoplapjes, meestal verdeeld in 6 of 9 vakjes met daarin verschillende soorten
stoppen. B.v. ‘doorstoppen’ om zwakke plekken te versterken. Maar je ziet ook schuine en rechte
stoppen en het stoppen van gaten.
Lijst 5: Ingelijst verstelstuk uit 1802, schenking mevr. Van der Waa. Zeer bijzonder!
De stoplap is gemaakt door M.K., Margaretha Kooi uit Driebergen (1792-1865). Ze was toen tien
jaar. Margaretha gaf de lap door aan haar dochter Gezina M. Kok, Driebergen (1829-1871). Gezina
gaf de lap door aan haar dochter Hilligje Tesselhoff, Zeist (1861-1947).
Hilligje trouwde met Cornelis van der Waa, Kadijk (1852-1907). Zij gaven de lap door aan hun zoon
Cornelis van der Waa, die gaf de lap door aan Gerardus van der Waa, Axel (1920-2012).
Gerardus gaf de lap door aan ?
Catharina M. van der Waa, Wijk bij Duurstede (1948- heden) kreeg de lap van haar tante Nel (P.)
van der Waa uit Kruingen/Goes. Mevrouw Catharina van der Waa schonk de intussen meer dan
200 jaar oude lap aan Museum Het Warenhuis. De lap toont diverse ingewikkelde stopsels: het
stoppen van een winkelhaak, hoekstoppen, stoppen in een andere binding: keperbinding,
damastbinding enz.
Lijst 6: Maaslapjes, bedoeld om het herstellen van gebreide kleding te oefenen. Mazen kan ook
gebruikt worden om stof te versieren.
Lijst 7: naast het schoolse handwerk was er de Axelse streekdracht met haar eigen motieven,
zoals kievietskant. Linksboven: trekmuts met een geborduurd motief in platsteek en Zweedse
open zoom, rechtsboven: trekmuts van katoenen broderie. Daaronder ziet u repen van mutsen
geborduurd in verschillende motieven o.a. het bekende kievietskant. Een geliefkoosd motief in de
handgekloste Vlaamse kant was dat van twee kievieten met een bloem of een bloemenvaas. Dit
motief is volgens een door Jannie geraadpleegde bron “ontleend aan oude kerkelijke kanten met
voorstellingen van de verkondiging aan Maria. Maria en de engel zijn hieruit weggelaten, maar de
duif als symbool van de heilige geest is in het patroon verwerkt. Al deze motieven werden
geleidelijk vervormd, zodat de duif zich in de latere kant vertoont als kieviet, vandaar de naam
kievietskant". De bloem kan een lelie zijn geweest: zinnebeeld van Maria.”
De "kievietskanten" die hier getoond worden zijn geborduurd. Maar hebben wel die vogelvorm.
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Lijst 8: Deze lijst bevat zes Beverse kanten. Waarschijnlijk allemaal met de hand geklost. De
bovenste is een oude kant, met een heel dunne draad geklost. De andere zijn met een iets dikkere
draad geklost. Soms werden de motieven nog met de hand rondom in kettingsteek geborduurd,
soms werd een dikkere draad mee geklost.
Rechts daarvan nog enkele voorbeelden van jaren dertig handwerken:
- twee zwarte lappen met beuken in kraalwerk;
- een met borduurwerk versierd flanellen kinderjasje met mutsje en
- een groene lap voorzien van een reeks opgelegde en ingewerkte rechte en schuine zakken. Dit
is waarschijnlijk werk van/ voor een leerling-coupeuse.
- Deze opstelling wordt besloten met een trapnaaimachine.
V.l.n.r.: Verstellap 1802, Stroken
Beverse kant, kraalstukken voor
beukjes, demonstratielap zakken en
knoopsgaten.

Te koop in het museum:
1
borduurpakketje met origineel Axels borduurwerk: motieven uit de
Axelse streekdrachtmuts. Patroon bestaat uit herhaalde motieven. Het
pakketje bevat een foto van de originele reep, een origineel patroon, uitleg
over de gebruikte steken, stukje aftelbare stof, lint en borduurkatoen.
Ontwerp pakketje Jannie Hamelink, patroon uitgetekend op de computer
Cindy Cauwenberghs. Prijs € 9,95.
2

pakket ondermuts, bestaand uit patroon en werkbeschrijving, lapje wit katoen, kanten randje,
te borduren met witte kraaltjes (kraaltjes niet in pakket), lint, biasband. Prijs € 5,-.
We wandelen nu verder door de kêête naar het schilderijenkabinet.

26 In het schilderijenkabinet heeft de boerenfamilie de was opgehangen Je ziet een aantal lijnen
door de ruimte gespannen, waaraan de boerenwas hangt te drogen. Behalve de blauwgrijze
handdoeken komen alle kledingstukken uit het museumdepot. Ook staat er een droogrekje
met wasgoed – biez-onderhoed - rond een Godin kolenkacheltje op originele glazen
onderzetpootjes.
27 Opstelling wringer op wasstelling met wasbord,
handwas met teil, diverse emmers, stampers,
wasknijpers en een grote houten knijper om de
kookwas uit de wasketel te halen. Je ziet de
attributen van de grote foto aan de muur terug in de
opstelling Op de tafel diverse wasmiddelen, stijfsel en
Reckitt blauw.
Riet Burger vertelt over de wekelijkse was
Een keer per week werd van ondergoed gewisseld, ik moet er nu niet aan denken, toch
gebeurde het zo.
Eerst werden de witte kledingstukken in een teil met sodawater in de week gezet. Daarna ging
alles voorzien van wasmiddel in de wasketel. Het was de bedoeling dat het water verwarmd
werd zodat het wasgoed gekookt kon worden.
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In een hoekje in de schuur stond een klein kacheltje. Met snoeihout uit de boomgaard werd
het vuur brandende gehouden.
Dat betekende op maandagmorgen vroeg het bed uit om het vuur goed op te stoken. (Dat was
vaak een werkje voor een van de zonen.)
Daarna werd de ketel met kokend sop in de wasmachine gekieperd, een gevaarlijk werkje Na
de nodige draai bewegingen werd het wasgoed door de wringer gedraaid. Vervolgens ging het
naar het ‘bleekveldje’ achter in de tuin. Na de bleek werd het wasgoed nogmaals met de hand
gespoeld aan het laatste spoelwater. Daar deed het zakje blauw haar werk en kwam de
was optisch wit aan de waslijnen te hangen. In de winter werd de was binnen of rondom de
kachel op rekjes gedroogd.
In het zelfde sop ging vervolgens de licht bonte was, de donkerbonte was en de overalls
vormden het sluitstuk.
Er ging niets verloren, het woordje zuinig met energie, kwam nog niet voor in hun
woordenboek, in de praktijk echter werkte het perfect.
Het spoelwater, daar werd het straatje mee geschuurd of de plee gepoetst.
De wasmachine stond in een onverwarmde schuur, dat was vooral in de wintermaanden
afzien. Heel begrijpelijk dat dit ritueel maar één keer per week plaats vond.
Of de bewoners ook een wekelijkse poetsbeurt kregen? ik betwijfel het.
De douchecel werd pas in de vijftiger jaren gemeengoed. Net na de oorlog waren de
gemeentelijke badhuizen heel populier.
28 Opstelling met houten strijkplank en strijkijzers.
29 Wasmand om in te rommelen. Graag wel de spullen weer terug in de mand doen.
30 Filmpje Trugkieke Omroep Zeeland. Uitzending van donderdag 2 juni 2016 om 07:46.
Het ministerie van landbouw, visserij en voedselvoorziening maakt in 1954 een
voorlichtingsfilm waarin plattelandsvrouwen massaal worden opgeroepen om
gebruik te maken van de hypermoderne wasmachine die het werk stukken
lichter maakte.
Het wassen van kleding met tobbe en wringer was in die tijd zo arbeidsintensief dat elke
huisvrouw er echt een dagtaak aan had. Wat een aanwinst zo'n machine, om van de centrifuge
maar te zwijgen. Het strijken van het wasgoed was een al even serieuze aangelegenheid want de
linnenkast was de trots van elke huisvrouw.
Tegenwoordig maken we zelf wel uit hoe die er van binnen uitziet. Veel mensen hebben
bovendien een hekel aan strijken. Dat geldt niet voor Nathalie Wedts de Swart. Geloof het of niet:
strijken is haar hobby.
Hier eindigt de expositie Biezonder Hoed. We hopen dat u ervan genoten hebt. Hartelijk dank
voor je bezoek.
Colofon Tentoonstelling Biezonder Hoed
Idee en initiatief: Meta Dieleman, Emmy David. Naam expo, ideeën inrichting: Anton d’Hont. Leden en
medewerkers werkgroep: Ingrid Borgt, Emmy David, Meta Dieleman, Anton d’Hont, Nettie de Jonge., Jannie
Hamelink, Annemiek van Hove, Anneke de Blaeij. Bruikleengevers: Nella de Fouw, Jannie Hamelink, Petra
den Hamer, Nettie de Jonge, Petrella Lion, Adrie Murre, Mien Verstraten, Lenie Zondervan. Bouwteam: Hans
de Fouw, Rinus Dieleman, Jo Verbrugge, Paul de Vos. Foto’s: Co van Meurs, Foto Bleijenbergh, fotocollectie
Het Warenhuis. Medewerkers museumdepot: Brenda van Avermaete, Ineke Riemens.
Poster: ontwerp Pieters Media. Expositiepanelen: i-CDT. Start voorbereidingen 2 juli 2019.
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Teksten: Riet Burger, Meta Dieleman, Jannie Hamelink, Frans Mous, Petra Oppeneer. Eindredactie en coördinatie: Piet de Blaeij. Promotie: Hans van Bellen.

Workshops Wkg Educatie: Aanmelden verplicht.
- Zaterdag 4 april: v.a. 13.30 Mode maak je zelf. (Workshop Fashion voor 12-19-jarigen onder
leiding van Evelien Oosterling)
- Woensdag 13 mei, 13.30 – 15.00 uur: Werken met vilt (voor kinderen)
- Woensdag 21 oktober, 13.30- 15.00 uur : Werken met kralen (voor kinderen)
Lezingen:
- Dinsdag 12 mei, 19.30 uur. Jan Kees Goud uit Putten, over kant in de (Zeeuwse) streekdracht.
- Dinsdag 29 september, 19.30 uur. Karina Leijnse, collectiebeheerder van het Zeeuws museum,
over historisch onderzoek naar (herkomst van) stoffen te weten damasten hemdrokken uit 19eeeuwse mannendracht
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