
Maartensdijkse klederdracht 

Vrouw met 
neepjesmuts 

woners die zich de klederdracht op de foto's 
nog goed kunnen herinneren, leverden de 
eerste oriëntatie in deze speurtocht. 

Als stille getuigen komen ze van zolder, de 
oude familiefoto's, keurig op volgorde met 
erbij geschreven wie het zijn en wanneer ze 
genomen zijn, in album of los in oude dozen 
bewaard. 
Op de foto's van voor de Tweede Wereld
oorlog staan dikwijls mensen in kleder
dracht afgebeeld. Elders in onze provincie, 
in Bunschoten of Spakenburg, zou je daar 
niet van opkijken, maar hier in onze omge
ving wekt het je belangstelling. 

Werd er in deze omgeving klederdracht ge
dragen? Jazeker, en er zijn nog dorpsgeno
ten te vinden die zich dat nog goed kunnen 
herinneren, of in dracht gelopen hebben. 
Bij de documentatie-afdeling van het 
Openluchtmuseum in Arnhem waar zich de 
meeste gegevens bevinden m.b.t. de ver
schillende klederdrachten in Nederland is 
over onze streek niets bekend. Daarom 
volgt hier het relaas van een speurtocht, 
naar gegevens over "de Maartensdijkse 
klederdracht". Gesprekken met oudere in-

Mutsenmaakster 
In deze omgeving was tot kort na de 
Tweede Wereldoorlog de "Utrechtse 
Dracht" in de mode. Deze bestond voor de 
dames uit een neepjesmuts en een wollen 
omslagdoek. 
In het begin van de zeventiger jaren is de 
laatste mutsenmaakster van Maartensdijk, 
mevrouw M. Pul-van den Brink, overleden. 
Haar zoon en dochter, Dirk Pul en Dirkje 
Lamme-Pul, kunnen veel vertellen over het 
iTiutsenbedrijf van hun moeder. 
Moeder Pul, bijgenaamd Mat, woonde 
vanaf 1912 met haar gezin en haar zuster 
Janna van den Brink aan een zijweg van de 
Dorpsweg in Maartensdijk. Een weggetje 
met een paar huizen vlak voor de 
Bantamlaan, Pullelaantje of Vinkelaantje 
genoemd naar de familie Pul of naar kruide
nier Vink die op de hoek van het laantje 
woonde. 
Mat en Janna hadden het vak van Mutsen
maakster van de zusters Hein en Aaltje 
Janse geleerd, die tot aan de eeuwwisseling 
in de omgeving van de tegenwoordige 
Tuinlaan woonden. 

Neepjesmuts 
De neepjesmuts werd van Brussels kant ge
maakt. De kant werd gekocht bij een rond
reizend Belgisch koopman. Deze man, een 
marskramer, liep vanuit Zuid-Limburg met 
zijn koopwaar Nederland door. 
De kant werd verpakt in blauw papier om 
verkleuring tegen te gaan. De stof had een 
ingeweven patroon van bloemen en veren. 
De neepjesmuts werd volgens een vast pa
troon gemaakt. 
Neepjes zijn gestikte en gesteven ronde 
plooien in de lengterichting op de boven
zijde van de muts. Op de muts bevonden 
zich aan weerszijden twee opstaande pun
ten, oortjes genaamd. 
Onder de muts werd ter bevestiging van de 
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neepjesmuts een zwart kapje of ondermuts, 
waarschijnlijk van webe-stof gemaakt, ge
dragen. De neepjesmuts werd met spelden 
op de ondermuts vastgezet en met twee lin
tjes onder de kin gestrikt. 
Op sommige foto's is een speld met zwarte 
knop aan de voorzijde tussen de oortjes van 
de muts te zien. Soms werd er zondags bij 
het ter kerke gaan over de neepjesmuts nog 
een zwarte muts met glitterdingetjes gedra
gen. Deze zwarte muts werd een "kake-
lotje" genoemd en komt uit de verhalen 
naar voren als een symbool van financiële 
welstand. 

"Witte moes" 
De neepjesmuts wassen was een speciaal 
werk, hetgeen heel voorzichtig moest ge
beuren. Mat en Janna hadden aan het was
sen van al de mutsen uit de wijde omgeving 
een volledige dagtaak. 
De vuile muts werd aan het begin van de 
week bij hen gebracht. Na het wassen werd 
hij gecontroleerd op onvolkomenheden, 
beschadigingen werden hersteld. 
Vervolgens ging de neepjesmuts in de stijf
sel. Het in vorm zetten van de neepjes ging 

Echtpaar waarvan 
vrouw neepjesmuts 
draagt 

met behulp van de neepjesmachine. Door 
de neepjes van de muts werden metalen ko
kertjes gestoken. 
In deze kokertjes werden op het open vuur 
voorverwarmde ijzeren staatjes aange
bracht. De muts werd dan in zijn geheel tus
sen de koperen walsen van de machine door 
gedraaid. Hierna zaten de plooien weer in 
model. Zaterdags was de muts klaar en kon 
tegen betaling van 20 cent worden opge
haald. Aan de binnenzijde van de muts 
stond met rood garen het monogram van de 
eigenaresse geborduurd. 
Er wordt soms ook nog gesproken over de 
"witte moes", dit zou een muts zijn geweest 
die door meisjes werd gedragen die op een 
boerderij werkzaam waren. Tot nu toe is 
daar geen afbeelding van gevonden. 

Rouwmuts 
De muts werd niet alleen voor de sier ge
dragen, maar had ook een symboolfunctie. 
Na het overlijden van een familielid werd 
de neepjesmuts afgezet en vervangen door 
een witte effen muts, de zgn. rouwmuts. 
Er werden verschillende rouwperioden ge
hanteerd. Wanneer vader, moeder of echt-

Vrouw met 
neepjesmuts en 
kakelotje 
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Echtpaar waarvan 
vrouw neepjesmuts 

draagt plus kakelotje 
met de genoemde 

glitterdingetjes 

genoot was overleden bedroeg de periode 
van rouw tonen 2 jaar en 3 maanden. Na het 
overlijden van broer of zus de helft van 
deze tijd, 1 jaar en zes weken. 
De witte effen rouwmuts was een gemeen
schappelijk bezit in het dorp. Na een rouw-
periode werd de muts weer bij Mat Pul in
geleverd. 

De omslagdoek 
Ook tot even na 1945 was het gebruikelijk, 
dat de vrouwen in plaats van een mantel een 
omslagdoek droegen. 
De omslagdoek werd vervaardigd van een 
dikke wollen stof. Deze stof werd ook wel 
wafeltjesstof genoemd, vanwege het wafel-
tjespatroon van de doek. De zijden van de 
dikke omslagdoek waren afgezet met 
franje. Over de schouders heen geslagen 
werd hij onder de kin bijeengehouden met 
een lange speld met zwarte knop. 

De blouse 
De meeste dames droegen een zwarte 
blouse gemaakt van cheviot. Cheviot is een 
fijne Engelse wollen stof van de wol van het 
cheviotschaap. De blouse werd op de voe-

ringstof gemaakt, dus echt maatwerk. Zij 
had een strak lijfje met aan de voorzijde een 
sluiting met haakjes en oogjes. De boven
zijde van de blouse was aan de voorzijde 
gesmockt. Smocken is een oude Ierse tech
niek van rimpelen van stof om dikte te ver
hullen. 

De rok 
De bovenrok was gemaakt van wol en was 
aan de onderzijde voorzien van een bezem
band. Een bezemband is een pluche randje 
om te voorkomen, dat de rok slijt bij het 
over de grond slepen. 
Aan de zijkant van de rok zat een opening 
waarachter zich "de diefzak" bevond. In de 
diefzak werden de waardevolle spulletjes 
bewaard. De zoom onder aan de rok zei iets 
over de financiële welstand. Hoe breder de 
zoom hoe meer geld er was besteed aan de 
stof voor de rok. 

Klompen en schoenen 
De meeste mensen liepen zeven dagen per 
week op klompen. De aanschaf van schoe
nen was vaak te kostbaar. Zaterdags werden 
de klompen voor de zondag schoonge-
boend en "wit geschuurd". Het wit schuren 
van de klompen gebeurde met "schuursel". 
Schuursel is een vettige witte krijtstof 
waarmee de klomp met de vlakke hand 
werd ingewreven. 
Mensen meteen te hoge wreef droegen trip-
klompen. De kap van de klomp was vervan
gen door een bandje van stof. 
Zij die wel schoenen bezaten droegen 
knoopschoenen. Dit waren hoge schoenen 
die niet met veters werden vastgemaakt, 
maar met lusjes en knopen. Met een speci
aal hiervoor gemaakt haakje werden de lus
jes over de knopen van de schoenen getrok
ken. 

Kleding van de man 
Zowel uit de oude foto's als uit de verhalen 
zijn nauwelijks bijzonderheden af te leiden 
over de wijze van kleden van de man. De 
meeste mannen op de oude foto's dragen 
een pet. Soms wordt er gesproken over "de 
Utrechtse pet". De hoogte van de verschil
lende petten kan nog wel eens verschillen, 
maar dit heeft meer te maken met verschil
len in fabricage dan met een specifieke 
streekgebonden dracht. 
Wat de rouw betreft werden door de heren 
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mes. Op drie verschillende wijzen kon door 
een man de rouw worden getoond: een 
zwart strikje aan de rechter onderzijde van 
de pet, een zwarte band om de rechter bo-
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kenning over de wijze van kleden in deze 
omgeving. In samenhang met de specifieke 
wijze van kleden wordt er ook verteld over 
tradities bij geboorten, doopplechtigheden, 

oï &on -7 wart bandje van stof rechts bruiloften en betrrafemssen. Het tonen van 
op een frontje. Een frontje of een half-
hemdje is een linnen of katoenen lap waar
aan een halsboord is bevestigd ter vervan
ging van een heel overhemd. 
Het enige moment waarbij mannen eenvor
mig gekleed gingen, was bij begrafenissen. 
Tijdens een begrafenis fungeerden zes 
buurlui van iedere zijde van het huis van de 
overledene als dragers van de lijkkist. Voor 
deze gelegenheid kregen ze van de begrafe
nisondernemer uit het dorp een zwarte 
pandjesjaste leen. 

Sieraden 
Behoudens de spelden met zwarte knop bij 
sommigen op de muts en bij anderen om de 
omslagdoek bij elkaar te houden, is er niet 
veel over sieraden bekend. 
Trouwringen kwamen niet voor. Sommi
gen droegen een zakhorloge. Dit werd zo
wel bij mannen als bij vrouwen met een ket
ting aan de kleding bevestigd. Een paar 
keer wordt er verteld over een van zwart 
haar gevlochten horlogeketting. 

Eerste verkenning 
De gegevens voor de beschrijving van de 
verschillende kledingstukken zijn ontleend 
aan foto's en verkregen uit gesprekken met 
dorpsgenoten. 

de rouw bij het overlijden is al genoemd. 
In families was het ook gebruikelijk een 
"doopdoek" te hebben. Op de doek werden 
de namen geborduurd van de kinderen in de 
familie die in de doek ten doop gehouden 
waren. Vaak werd zo'n doopdoek vele ge
neraties lang gebruikt. 
De tot op heden verzamelde informatie 
over de klederdracht in deze omgeving 
vormt een aanleiding om hiermee door te 
gaan. Door het systematisch zoeken naar 
meer details aan de hand van foto's, nog be
waarde kledingstukken en uit verhalen van 
ooggetuigen kan uiteindelijk een meer uit
puttende beschrijving ontstaan van "De 
Maartensdijkse Klederdracht". 
Lezers die mij nog meer gedetailleerde in
formatie kunnen verschaffen zijn van harte 
welkom. 

Koos Kolenbrander 

Gesproken met: 
mevr. Dirkje Lamme-Pul 
de heer Dirk Pul 
mevr. M. Floor-Schimmel 
mevr. A. Verdonk 
mevr. R. Klein 
mevr. B. Schuurman 
mevr. v.d. Herik 
mevr. Thea te Booy 
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