




Tussen Rijn en Lek 1992 3. - Dl.26 3 20 zijn duidelijk te herkennen op de foto. Mannen met zwarte boorden en zwarte handschoenen en zeer onwennig een hoge hoed! U kunt zich misschien nu wel voorstellen, dat het mij intrigeerde. Was hier in Houten sprake van een speciale streekdracht? Was het dragen van die mutsen met die duiveltjespunten hier al heel lang in gebruik en wanneer zag men dit voor het laatst? Ik heb indertijd een vragenlijst opgesteld en ben bij verschillende families in Houten, Tuil en 't Waal en Schalkwijk op bezoek geweest. Bovendien heb ik telefonisch om informatie gevraagd. Zoals wel vaker gebeurt: alles is blijven liggen, met het idee om er nog eens iets mee te doen. Aangespoord door het telefoontje van mevrouw Van der Wiele heb ik het weer te voorschijn gehaald. Ik heb indertijd met toestemming van de families afdrukken van de ^^^^^B f^! \ foto's, die ik bijzonder vond, mogen

maken, zodat ik u nu iets kan laten zien. Hopelijk komt hier nog een aanvulling op. De Houtense muts In de eerste plaats kreeg ik te horen dat de mutsbekend was geweest onder de naam trekmuts,trechtmuts, neepjesmuts, boerenmuts of kanten-muts. De muts werd voornamelijk door deboerinnen in deze omgeving gedragen over eenzwart ondermutsje, een kalotje. Er gingen zelfsverhalen, dat dat kapje altijd op het hoofd bleefzitten en het haar nooit gewassen werd. Boven-dien waren er twee soorten mutsen, een eenvou- dige tulen voor alledag en een kanten muts voorzon- en feestdagen. Ook tussen de kanten mut- Afb. 4: Trouwfoto uit 1870van Aaltje van Dijk. sen waren wel verschillen: kant was erg duur!Sommige mutsen waren alleen aan de rand van kant voorzien, het overige deelbestond uit nopjestule. Ze konden ook van goedkoop kant, zogenaamd pieken-kant gemaakt worden. De muts is vanaf het

begin van de negentiende eeuw gedragen. Een van deoudste foto's (afb. 4) stamt uit 1870'. Op de foto is Aaltje van Dijk gekleed in Volgens Henk Reinders is het een trouwfoto. Op 22 april 1870 trouwden Aartje W. van Dijk(1851-1920) en de rijke Hervormde boer Ros L. Lokhorst (1841-1904) in de Hervormde kerkvan Bunnik. Zij gingen na hun trouwen op Zeisteroever onder Bunnik wonen en kregen 11kinderen. Het echtpaar ligt begraven op de Algemene begraafplaats m Butmik.



Tussen Rijn en Lek 1992 3. - Dl.26 3 21 een voor het platteland modieuze japon. Daar-onder werd een crinoline, een wijde hoepelrok,gedragen. Een trouwfoto (afb. 5) uit 1880 (Vleuten-DeMeern) toont een boerin in een tamelijk mo-dieuze donkere japon, nu met een queue. Zijdraagt de kanten muts gecombineerd met eenkapothoedje. Op beide foto's staan de puntenvan de mutsen omhoog op de slapen in tegen-stelling tot de afbeeldingen van latere mutsen,zoals bijvoorbeeld op de schitterende Jugendstil-foto's (afb. 6 en 7) uit het einde van de negen-tiende eeuw. De man heeft zelfs een modieuswit boordje en de vrouw de grote kopmouwen,die ca 1895 in de mode waren. Afb. 5; trouwfoto uit Vleuten,1880. Het maken en wassen van de muts Het maken en wassen was een heel speciaal werkje. Ik ben indertijd bij de 92-jarige mevrouw Van Mourik in Schalkwijk geweest. Zij waste al mutsen vanafhaar vijftiende jaar! De

prijs van het wassen lag tussen de vijf en acht cent en zijwaste er 100 in een week. Voor de minder weigestelden deed zij het ook welvoor niets. Het wassen was zeer arbeidsintensief. Haar werkwijze was als volgt: ^?^«.» g^W afb. 6 en 7 ^^^^hhI^JIESr twee H|^BK^^KI' foto's uit ca 1895 l-H, SERRE V; UTKEGHT,



Tussen Rijn en Lek 1992 3. - Dl.26 3 22 1.     de bandjes er uit halen 2.     in sodawater le^en                                                                          - 3.     wassen in groene zeep 4.     een nacht laten liggen in sop van groene zeep 5.     's ochtends er uit halen en op het gras laten bleken 6.     uitspoelen in een beetje chloor 7.     ophangen 8.     drogen                                                                                                > 9.     door stijfsel halen                   .                                                             ,\ 10.   drogen                                                                                                 '\ 11.   nakijken en inspecteren op losse naadjes 12.   weer ophangen en drogen 13.   bovenkant nog eens stijven 14.   dan plooitjes erin maken tussen een machine met twee koperen rollen. Volgens haar werden in Schalkwijk ook mutsen gewassen door Driek van deVen; in Tuil en 't Waal door Driek Slieger en in Houten door Jansje van Halvan de Tielandweg. Mevrouw van Maurik, die de muts

overigens zelf nooit gedragen heeft, maakteook mutsen en kocht kant in de Twijnstraat te Utrecht. De prijs van een mutsvarieerde tussen de 40 of 45 gulden, afhankelijk van de kwaliteit van de kant.Volgens haar werden de mutsen zeker tot 1918 nog wel door bruiden opgezet,hoewel in die tijd veel jonge meisjes er niet veel meer voor voelden. De mutswerd gezien in de hele provincie Utrecht, in de stad bij hoveniersvrouwen op deAbstederdijk. In Schalkwijk is ze het laatste gedragen door opoe van Dijk, die in1959 overleed, in Werkhoven door mevr. Flbertsen tot 1953. Ook de moedervan mevrouw van Vliet uit Tuil en 't Waal heeft de muts tot 1953 op gehad. Zijis nog in het bezit van een bidprent van haar moeder, waarop deze de mutsdraagt. Er waren wel kleine plaatselijke verschillen in de afstanden tussen detwee puntjes op het hoofd. Rouwmutsen, die tussen de twee of drie guldenkostten, waren voorzien van een speld met een zwart knopje.

Later zijn tijdensverkleedpartijen veel van deze mutsen vernietigd. Circa 1900 werden de mutsenop zx>n- en feestdagen gecombineerd met een kapothoedje. De kapothoedjeswerden gekocht bij Van Deventers Damesmode in Utrecht. Het huwelijk                                                            ' Een uitzet bestond in die tijd uit een kapothoedje, een aantal zwarte omslagdoe-ken, twee kanten mutsen, witte gebreide kousen, een doodshemd en een paar(rouw)beursjes. Geld speelde een belangrijke rol bij het sluiten van een huwelijk:



Tussen Rijn en Lek 1992 3. - Dl.26 3 23 AJb. 8: Tuil en 't Waal. dat gold voor katholieken en protestanten. Bovendien kon een boerenzoon hetbest met een boerendochter trouwen. Boeren hadden in de negentiende eeuwveel land gekocht van verarmde adel. Er bestond een verschil tussen kleiboerenen zandboeren: de kleiboeren waren het rijkste en stonden op zondag apart bijde kerk. Het was van belang of je twintig of tien koeien bezat of gewoonarbeider was. Eveneens maakte het veel uit of de boerderij eigen bezit was ofgepacht. Wel werden ook de boerinnen van een gepachte boerderij verplicht omde muts te dragen. Er wordt gezegd dat een boerderij niet verpacht werd als eenboerin dit niet wilde. Na 1945 is er een grote verandering gekomen in ditverschil in rangen en standen. Een duur huwelijksfeest kon indertijd bestaan uit twintig koetsen, met hetbruidspaar in een tilbury en er werd

royaal bruidsuikers (in speciale zakjes)gestrooid. De bruid speldde al haar sieraden op. Er was wel duidelijk eenverschil tussen de katholieken en de protestanten. De protestanten hadden ietsminder vertoon en droegen meestal een medaillon en een horloge in een zakje.



Tussen Rijn en Lek 1992 3. - Dl.26 3 24 De katholieken waren altijd herkenbaar aan een kruis. Houten was oorspronke-lijk een grotendeels katholiek dorp, in 1795 was 2/3 katholiek en 1/3 protestant.Rijke boerendochters kregen hun juwelen op elf-jarige leeftijd als ze aangenomenwerden, maar na de oorlog zijn veel van de kettingen, horloges, medaillons enkruisen verdeeld onder de dochters. Bruiden op het platteland trouwden meestal in een zwarte jajx)n, maar ook in destad werd door de burgerij in de negentiende eeuw veel getrouwd in het zwart.Dit was immers praktisch: je was dan direct in het bezit van een nette zondagsejurk. Uit Houten kennen we nog een voorbeeld uit Tuil en 't Waal in 1918. Debruid draagt geen muts meer en haar moeder is de enige met een kanten muts.Deze omgeving was vrij conservatief: tot de tweede wereldoorlog werd nog veelin het zwart getrouwd, hoewel de meeste boerendochters vanaf de jaren twintigaan een

lichtere jurk of zelfs een witte trouwjurk de voorkeur gingen geven. >&quot;       H. ViT Afh. 9: Familiefoto uit 1923.






