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Onze Zeeuwse

waarin voor de stevigheid een stalen
beugel zat, met een klein rond bolletje
aan de uiteinden, om alles goed op z’n
plaats te houden. Op het lijf droeg men
een lang linnen hemd en daar overheen een soort van jak en daarover
weer een vierkante lap met de hals
erin uitgesneden. Een aantal rokken
voor de kou en een paar sloffen aan
de voeten.
De rijke mensen, zeg maar de adel,
kleedde zich naar de mode die aangegeven werd door de Europese koningshuizen. Heel lang had het Spaanse koningshuis een voortrekkersrol
in het bepalen van de mode voor de
Europese adel. Als gewone man kon
je je dus niet kleden als je meerdere,
dat zou je duur komen te staan. En
trouwens in de adelijke mode werden
meters stof gebruikt, die in die tijd met
de hand gemaakt moesten worden.
Een kostbare zaak wat alleen voor de
gegoeden was weggelegd.
Aan het eind van de 18e eeuw en
het begin van de 19e eeuw begon de
invloed van de koningshuizen te tanen
en ging men in Parijs een paar modehuizen stichten. De adel ging zich
kleden naar de Parijse mode. Het monopolie raakte voorbij en er kwamen
welgestelden die niet van adel waren,
maar zich wel de Parijse mode konden
permitteren. Een evolutie op kleding
gebied was gaande. Zo gingen uiteindelijk de gewone man/vrouw zich naar
de trent van de modehuizen kleden.
Dat is vandaag aan de dag nog zo.
Ons land kende veel platteland en
weinig grote steden. Dus wat gebeurde? In grote delen van Nederland bleef
men trouw aan de kleding die ook
door de voorouders gedragen was en
onderscheidde men zich op die manier
van de welgestelden. Het waren de
jonge mensen die het ‘gewone’ goed
iets extra’s gingen geven, door mutsen

Klederdrachten
Om een beeld te krijgen van de
bijzonderheid van de Zeeuwse
mutsen in dit boekje willen we eerst
een stukje geschiedenis aantippen
van de rijke klederdrachten uit onze
provincie.
‘Zeeland is Zeeland niet zonder klederdrachten’, of zoals de regionale krant
eens kopte: ‘Wat zou Zeeland zijn
zonder klederdrachten’.
Dat zijn kreten die aangeven dat de
Zeeuwse drachten nog lang niet in de
musea en in dekenkisten op zolder zijn
opgeborgen, al zijn ze niet meer in het
dagelijkse straatbeeld te vinden, op
een enkeling na.
In het eerste kwart van de 20e eeuw
maakte men zich al oprecht zorgen dat
het zo gedaan kon zijn met de dracht.
Waar meisjes mondiger werden gingen
ze zelf kiezen wat ze aan wilden
trekken en waar ze in gezien wilden
worden. Voor jongens in boerenkostuum was de verplichte militaire dienst
een struikelblok. Ze moesten hun
boerengoed uittrekken en een uniform
gaan dragen.
Niet alleen in Zeeland maar in heel Nederland werd klederdracht gedragen.
Wat is nou eigenlijk het ontstaan van
de klederdracht?
Iedereen kent wel de oude schilderijen
van Breughel en Jan Steen en andere
oude meesters. Daar vinden we op
terug wat de gewone man/vrouw droeg
als dagelijks klofje. Dat bestond voor
vrouwen uit een mutsje op het hoofd,
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te versieren, door sieraden te gaan
dragen die de plaatselijke goudsmid
ontwierp. Stoffen werden uit de Oriënt
meegebracht. Zo zag men in heel
Nederland stoffen die door de VOC
schepen werden meegebracht uit
verre streken. Ook zagen de zeelui
bijvoorbeeld in Indië prachtig filigrain
zilverwerk, dat werd meegebracht en
draagbaar gemaakt als sieraden in
de klederdrachten, denk maar aan de
Zeeuwse broekstukken.
Op de keper beschouwd dragen we
vandaag de dag de kleding die vroeger
door de adel werd gedragen. Degenen
die klederdracht droegen of nog dragen, dragen in feite modellen zoals in
de late middeleeuwen gebruikelijk was.

10. Cadzandse dracht
11. Axelse dracht
12. Hulster ambacht
13. Hulster burgerdracht
De glorietijd van de klederdrachten is
geweest van 1900-1930. Er werden bij
een telling omstreeks 1927 nog 65000
vrouwen in klederdracht geteld in ons
Zeeuwse gewest.
Toen braken crisisjaren aan en veel
vrouwen moesten om te kunnen overleven hun sieraden te gelde maken.
Dat was de eerste klap. Er volgden
na de crisis de oorlogsjaren met grote
schaarste aan kledingstoffen. Kinderen
werden niet meer in de dracht gestoken
en begon het steeds minder te worden.
Een periode van wederopbouw volgde
na de Tweede Wereldoorlog in ons
land. Men wilde met kracht vooruit, niet
omzien en daar paste voor de jongeren
geen klederdracht bij. Dat stond voor
het oude wat voorbij was.
Toen volgde in 1953 de Watersnoodramp. Veel vrouwen en mannen, met
name op Zuid- Beveland en Schouwen-Duiveland verloren al hun bezittingen, wat ook weer in de hand werkte
dat vrouwen de dracht vaarwel zegden.
Als uiteindelijk dan steeds minder
stoffen en sieraden te koop zijn, wordt
alles schaars en daarmee duur. De cirkel is dan rond. De teloorgang van de
Zeeuwse drachten is dan volop in gang
gezet. Trouwens dat geld voor alle klederdracht in Nederland, behalve in zeer
behoudende gemeenten als Staphorst,
Spakenburg/Bunschoten en lange tijd
Arnemuiden. In die gemeenten vindt
men nog steeds klederdracht in het
dagelijkse straatbeeld anno 2022.
In het Zeeuwse had men nooit kunnen
denken dat na het jaar 2000 nog enige
belangstelling voor de drachten zou
zijn. Men rekende buiten waard! Jonge
mensen bleken wel degelijk belang-

Terug naar onze Zeeuwse klederdrachten.
Zeeland is van oudsher een verzameling van eilanden. De eilandbewoners
waren aangewezen op elkaar en op de
middenstand van het eiland. Hierdoor
gebeurde het dat de klederdracht op
ieder eiland een ander leven ging leiden. Door de kracht van de jeugd, die
niet exact als hun ouders gekleed wilden gaan, ontstonden er modebeelden
en ontwikkelde iedere streek/eiland
een eigen dracht. Zo waren er rond de
eeuwwisseling van de 19/20e eeuw
zo’n dertien verschillende drachten in
onze provincie.
Te weten:
1. Zuid-Bevelandse dracht protestant
2. Zuid-Bevelandse dracht katholiek
3. Noord-Bevelandse dracht
4. Walcherse dracht
5. Burgerdracht van Arnemuiden
6. Vissersdracht van Arnemuiden
7. Dracht van Nieuw- en St.Joosland
8. Dracht van Schouwen-Duiveland
9. Dracht van Tholen en Sint-Phlipsland
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stelling te hebben voor hetgeen hun
grootouders hebben gedragen. Dikwijls
zijn het hun ouders die het doorgeven
en die erfstukken en kleding uit de
familie bewaard hebben, soms zelf
weer de kleding zijn gaan dragen
binnen verenigingsverband, want onze
provincie telt een aantal klederdrachtverenigingen die zich inzetten voor het
behoud en het tonen van het prachtige
Zeeuwse erfgoed. Want, dat is inmiddels doorgedrongen, dat we een stukje
cultureel erfgoed in handen hebben
wat z’n weerga niet kent en waar we
zuinig mee om moeten springen.

straatbeeld verdwenen. Het is ook niet
praktisch meer omdat de drachten
niet mee-evolueerden zodat het ook
in onze moderne tijd draagbaar bleef.
Ook de teloorgang van het dialect bij
onze jonge mensen levert hieraan een
belangrijke bijdrage.
En toch, hoe meer we ons bewust
worden dat we in een mondiale wereld
leven, dringt het gevoel zich aan een
deel van onze generaties op, nu we
wereldburgers zijn geworden, dat onze
wortels wel degelijk belangrijk zijn.
Het zou toch prachtig zijn als we als
wereldburger kunnen zeggen bij het
zien van de Zeeuwse drachten en het
horen van de verschillende eiland-dialecten: “Ier bin me thuus”!

Wat we nu in 2022 zien dat verenigingen en musea er alles aan doen om
al het moois wat er ooit in ons straatbeeld was, niet te laten verteren in
depôts van musea.

Ik hoop van harte dat bovenstaande
meehelpt aan de bewustwording van
ons verleden en dat we als lid van
onze mooie vereniging ambassadeurs
mogen zijn van het prachtige Culturele
Erfgoed: De Zeeuwse Klederdrachten.

Ook van buiten onze provincie is er
veel belangstelling, denk aan modevakscholen tot ver in het buitenland.
Tot in Japan toe publiceren bladen en
glossy’s foto’s van geïnteresseerde
studenten die in Nederland en zeker
hier in Zeeland rondstruinen.

Jo Koeman

‘Mooi Zeeland’ is een vereniging die
hier veel mee te maken heeft. We
hebben kontakt met studenten van
Amsterdam tot Milaan. Naar Milaan
werd zelfs een compleet kostuum
opgestuurd. Ook vanuit Noorwegen,
waar men nog fier is op z’n klederdracht en waar bij hoogtijdagen velen
zich in de traditionele dracht steken,
hebben we Nederlanders (lees Zeeuwen) die hun eigen dracht daar willen
uitdragen. Al met al is het een materie
die blijft intrigeren als je interesse
hebt voor je eigen Zeeuwse landje en
de eigenheid die er altijd is geweest.
Jammer genoeg verliezen we veel
van dat gevoel. De dracht is uit het
-6-
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Kleine muts
van

geborduurde
tule

werd gedragen met een platte hoed
van fijn Italiaans stroband.
In Frankrijk was door het koningshuis
en in het bijzonder MarieAnthoinette deze mode aangegeven.
De hoed komt dus uit de burgermode
en diende ter bescherming van het
gelaat, want een blanke teint was in
die tijd ‘een must’.
Tijd van deze mode ± 1850-1875.

Bijbehorende sieraden:
gouden stukken met hangers,
zgn ‘prikkelbellen’,
grote bolspelden van goud of koper,
achterin de muts: platte parelspelden
om de hals een aantal rijen bloedkoraal
aan de voorkant gesloten met een zgn.
‘platte zeug’.
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Protestantse
zondagse
muts

Kleine muts van geborduurde tule die
door de boerinnen werd gedragen
met een zgn kaphoed.
Deze kaphoed kwam eveneens uit
de burgermode en werd gemaakt van
fijn Italiaans stro. Zij werden in Goes
gefabriceerd met een voering in de
kleur blauw.
De katholieken droegen aan de achterkant een fijngeplooid lint.

Bijbehorende sieraden:
gouden stukken met hangers,
zgn ‘prikkelbellen’,
grote bolspelden van goud of koper,
aan de zijkant van de muts:
platte parelspelden
om de hals een aantal rijen bloedkoraal
aan de voorkant gesloten met een driedelig rond slot en aan de achterkant met een
gouden kraalhaak

De protestantse kaphoeden werden
geborduurd met doorzichtige
kraaltjes en paardenhaar.
Modetijd ±1875-1890.
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Katholieke
zondagse
muts

Zuid-Bevelandse katholieke
zondagse muts van rond 1930.
Gemaakt van geborduurde tule.

Bijbehorende sieraden:
gouden stukken met grote filigrain spelden
zgn ‘bieëkurven’.
Aan de zijkant van de muts: parelspelden
om de hals een aantal rijen bloedkoraal
aan de achterkant gesloten met een gouden kraalhaak (filigrain slot).
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Katholieke
zondagse
muts

Zuid-Bevelandse katholieke muts van
gekloste kant met een Bevers
bekje.
In de kloskant die de katholieke
dames gebruikten vind men veel
kerkelijke symbolen terug, zoals
afbeelding van een Monstrans.
Gedragen vanaf 1930 tot heden.
In de katholieke dracht bleef men de
blauwe tussenmuts doordeweeks en
zondags trouw.

Bijbehorende sieraden:
gouden stukken met grote filigrain spelden
zgn ‘bieëkurven’.
Aan de zijkant van de muts: parelspelden
om de hals een aantal rijen bloedkoraal
aan de achterkant gesloten met een gouden kraalhaak (filigrain slot).
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Protestantse
muts

Zuid-Bevelandse protestantse
zondagse muts van gekloste kant.
De kant werd geklost door kantwerksters rond Nieuw-Namen en ook in
Beveren was een grote kantschool.
Een protestantse muts bestaat uit vier
delen: de achtermuts (of trekmuts),
de pluumkant, de kant of rêêpe en de
punt en het geheel werd (wordt) met
de hand aan elkaar gezet.

Bijbehorende sieraden:
gouden stukken met filigrain spelden zgn
‘bieëkurven’.
Aan de achterkant kant van de muts:
parelspelden.
Om de hals een aantal rijen bloedkoraal
aan de achterkant gesloten met een gouden kraalhaak (filigrain slot).
Op de schorteband een vierkant gouden
filigrain slotje (zgn. netteslotje)

Aan de punt komt altijd het Bevers
bekje terug dat wordt mee geklost.
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Protestantse
muts lichte
rouw

Zuid-Bevelandse protestantse muts
voor de lichte rouw.
Is vervaardigd van zgn ‘dotjestule’.
Alleen de pluumkant en de punt zijn
van gekloste kant.
Deze mutsen werden ook wel ‘wintermutsen’ genoemd omdat boerinnen deze in de winter wel droegen
ook als ze niet in de rouw waren.
Dit om bij slecht weer met het
ter kerke gaan hun ‘beste’ muts te
sparen.

Bijbehorende sieraden:
gouden stukken met zwarte rouwspelden.
Om de hals een aantal rijen granaat met
een driedelig gouden slot bezet met granaat. Wordt gesloten aan de voorkant
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Kindermuts

Kindermuts zonder plooiwerk, werd
met een bandje onder de kin gestrikt.
Men noemde deze mutsen ook wel
‘popinnemutsen’
(tegen een klein meisje werd vroeger,
wel bij wijze van compliment,
‘popinnetje’ gezegd).
Protestantse en katholieke mutsjes waren identiek, behalve dat de
protestanten een extra lintje aan de
binnenkant hadden waarmee het
bolletje kon worden aangetrokken.

Bijbehorende sieraden:
koperen stukjes en eenvoudige bloedkoralen of namaak koraal aan een zilveren of
koperen kraalhaakje
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Muts van

Nw-en St.
Joosland

Bijbehorende sieraden:
gouden krullen met dubbele hangers
(strikken). In de zijkant van de ondermuts
twee of drie gouden mutsenspelden om de
hals een aantal rijen bloedkoraal
aan de achterkant gesloten met een driedelig gouden slot

De muts van Nieuw- en Sint Joosland
heeft een heel eigen vorm (schelpvormig).
Oorspronkelijk kwamen de bewoners
van de nieuwe polder aan de rand
van Zuid-Beveland uit Zuid-Beveland. Ze bleven hun lijfkleding trouw
maar ontwikkelden wel een nieuwe
hoofdtooi. De krullen van Walcheren
werden als oorijzer in de ondermuts
gespeld. Deze rijke dracht kende in
een klein gebied veel draagsters.
De zondagse muts is van gekloste
kant. De daagse muts is van katoenen
broderie of zoals men het ook noemt:
‘zwitsers kant of feston’.
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Muts van

Arnemuiden

Bijbehorende sieraden:
gouden krullen. In de zijkant van de
ondermuts twee of drie gouden mutsenspelden om de hals een aantal rijen
bloedkoraal of granaat aan de achterkant
gesloten met een driedelig gouden slot.
Sommige dames dragen het slot aan de
voorkant.

Bijna identiek aan de muts van
Nieuwland is de bovenmuts van
de burgerdracht van Arnemuiden.
Oorspronkelijk droeg men daar de
vissersdracht met bijbehorende muts
die weer uit de Walcherse dracht af
te lezen valt. Gaandeweg namen de
vrouwen in Arnemuiden de dracht
van Nieuw- en Sint Joosland over en
droegen voor de zondag de van oorsprong daagse muts van Nieuwland.
Kon men het betalen dan kocht men
een ‘beste musse’ van kant speciaal
voor bijzondere hoogtijdagen.
Ook dubbele strikken werden daarbij
ook wel aan de krullen gehangen.
Bijzonder is dat onder de muts een
blauw mutsje werd gedragen. In
rouw zwart.
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Walcherse

lagettemuts

Walcherse muts, zoals ze heden ten
dage nog gedragen wordt.
Een ondermuts van zwitsers feston en
een bovenmuts van zgn ‘lagette’.
De lagette wordt op een speciale
manier gesteven met toevoegingen
in de stijfsel. De bovenmuts moet
glanzen en de achtermuts heel fijn
geplooid worden.

Bijbehorende sieraden:
gouden krullen met enkele hangers (strikken). In de zijkant van de ondermuts twee
of drie gouden mutsenspelden om de hals
een aantal rijen bloedkoraal of granaat
aan de voorkant gesloten met een driedelig gouden slot. Gouden of zilveren slotje
op de schorteband

- 17 -

Kindermuts
Walcheren

Bijbehorende sieraden:
Gouden krulletjes in de ondermuts en een
eenvoudig driedelig slotje met bloedkoraal

De meisjes in de hoogste klassen van
de lagere school droegen de lange
muts met een blauw tussenmutsje.
De mutsen werden gemaakt van
zwitsers feston of katoenen kant.
Hier een exemplaar van geborduurde
tule en gekloste kant. Dit exemplaar
zal ongetwijfeld aan een meisje van
‘komaf’ toebehoord hebben.
Ook de meisjes van de dorpen die
in Middelburg gingen ‘dienen’ bij
deftige families werden verplicht de
meisjesmuts te blijven dragen.
Wel ging men het haar leggen zoals
hun moeders dat deden. Zo ontstond
er een Walcherse dracht met lange
muts die genoemd wordt als
‘Middelburgs Ambacht’.
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Sluiermuts
Schouwen

Schouwen-Duiveland kende de lange
sluiermuts. De muts bestaat verder
uit katoenen tule met een rand van
Beverse kloskant.
Al naar gelang de draagkracht werd
breder of smaller kant gedragen.
Een mooi detail is de naad van de
muts. De kant werd op het voorhoofd
aan elkaar gezet in een stolpplooi. In
de volksmond werd dat het ‘muuzegat’ genoemd.

Bijbehorende sieraden:
gouden krulletjes met dubbele hangers (strikken). Soms boven de krullen
twee torenspelden en aan de zijkanten
kapspelden. Rond de hals een setje van
bloedkoraal of granaat

Het model van Schouwen, Duiveland
en Bruinisse was hetzelfde. Alleen in
de manier van dragen en opzetten
kon je verschil zien. Kenners wisten
precies waar de dame in kwestie
vandaan kwam.
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Lange muts
Tholen

Ook het eiland Tholen en Sint
Philipsland kende een lange muts
van dezelfde snit. Alleen hier werd
de naad op de rug gemaakt zodat
een kunstgreep (muzegat) als op
Schouwen niet nodig was.
De boerenstand zette de muts (met
karkas) vierkant op het hoofd zodat
de krullen van vierkant getrokken
gouddraad en de rijke sieraden goed
tot z’n recht kwamen.

Bijbehorende sieraden:
gouden krullen met dubbele hangers. Te
dragen aan weerskanten. In de zijkant van
de muts gouden mutsenspelden om de
hals bloedkoraal of granaat met een tonsluiting. Bovenop de muts amandelspelden

Aan het ‘gewone’ volk was het rond
opzetten van de muts toebedeeld. Zo
gaat het verhaal......
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Cadzand

Muts uit het land van Cadzand.
Deze muts werd niet alleen in
Cadzand gedragen maar ook in
de omliggende plaatsen zoals bij
voorbeeld Nieuwvliet, Groede en
Schoondijke.
De zondagse muts en bestaat uit de
volgende onderdelen:
een bol (achterkant) en zijstroken die
gemaakt zijn van fijn tuleborduurwerk, de zogenaamde Lierse kant.

Bijbehorende sieraden:
Mutsenbellen die in de zwarte ondermuts
aan een trensje werden gedragen.
Om de hals rijen bloedkoraal aan vierkant
driedelig gouden slot

Verder een voor- en een achterstrook van gekloste Beverse kant
met bloemmotieven. Ter versteviging
werd in de voorstrook karkas (=omwoeld ijzerdraad) genaaid.
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Hulster

Ambacht

De muts van Hulst is qua model ontleend aan de Vlaamse muts.
Een bol van Rijsselse kant en
afhangende flappen bestaande uit
tule en kloskant vormen deze
bijzondere muts.
Om de muts beter in model te
houden werden er een paar honderd
kopspeldjes ingestoken als men daar
de de moed en de tijd voor had.

Bijbehorende sieraden:
Ook deze dracht geen oorijzer, wel
gouden mutsenbellen, zgn ‘eikelbellen’.
Om de hals een driedelig gouden slot met
vier rijen bloedkoraal. Op de borst (bij de
katholieke dames) een gouden kruis of
crucifix
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Axelse muts

Goed bewaarde kindermuts, een zgn ‘Hernhutter’
Bijbehorende sieraden:
gouden krullen met dubbele hangers (strikken). Tussen de krullen die boven op het
hoofd staan: gouden torenspelden.
Om de hals een royaal driedelig gouden
slot met bloedkoraal. In de rouw: granaat.

De Axelse muts is duidelijk verwant
aan de Walcherse muts. Inplaats van
lagette gebruikte de Axelse vrouw
kloskant voor de zondagse muts.
De achtermuts of trekmuts wordt
weer anders geplooid dan de
Walcherse mutsen.
De muts op de foto is van Zwitsers
feston en werd door de weeks gedragen.
In een ver verleden brachten de
vrouwen van de Walcherse boeren
die emigreerden naar de vruchtbare
gronden in het land van Axel hun
Walcherse dracht mee en ontwikkelden zij een eigen dracht:
de boerendracht van Axel.
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Algemene beschrijving

ondermuts hoog op het hoofd
stonden. De vorm doet een beetje
denken aan de stijve witte kappen
rond het gezicht die de nonnen in
sommige kloosterordes droegen.
De katholieken hadden graag in het
patroon van hun muts een kerkelijk
gebruiksvoorwerp. We zien hierbij
dikwijls een monstrans voorbijkomen.

van mutsen zoals gedragen in de
Zeeuwse klederdrachten.
De Zuid-Bevelandse protestantse
bovenmutsen kennen we uit het
modebeeld van de laatste 150 jaar
als zeer divers.
Een opgemaakte muts geeft een
schelpvormig model die met drie
spelden op de ondermuts (de tupmusse) wordt vastgezet.
Zo rond 1850 waren de mutsen
erg klein van vorm en gemaakt van
batist, geborduurde tule en zgn.
‘dotjes’tule. Later werd gekloste
kant gebruikt voor een deel van de
muts ‘de rêêpe’ en de ‘punt’. Voor
de pluumkant werd dan geborduurde tule gebruikt. Naarmate in de
tijd de mutsen groter werden kwam
ook de kantindustrie (handwerk) in
zicht. Rond Nieuw Namen was een
grote kantklosindustrie door vrouwen en meisjes, evenals in Beveren.
De handelaren leverden jaarlijks
nieuwe patronen en er werd op
straffe van de gevangenis streng
gecontroleerd of er geen copie door
de kantklosters gemaakt werd.
Ook de muts van de katholieke
dracht, zij het anders van vorm,
onderging een soortgelijke evolutie.

Het opmaken van de zondagse
(en daagse) mutsen was veelal
voorbehouden aan vrouwen (vaak
weduwen) die zich daarin gespecialiseerd hadden. Soms om brood op
de plank te krijgen. Lang niet iedere
vrouw in klederdracht, dikwijls met
grote gezinnen, hadden zin en tijd
om de eigen mutsen op te maken,
dus werd dat werk veelal uitbesteed.
Bij de Walcherse mutsen was het
precies evenzo, dat werd ook door
een paar vrouwen op het dorp gedaan. De Walcherse bovenmuts had
in principe hetzelfde grondpatroon
als de zuid-bevelandse mutsen. Een
trekmuts en een pluumkant van
de Bevelandse bovenmuts heeft
hetzelfde model als de Walcherse
langette muts. De langette moest
flink gesteven zijn en daarbij ook
nog glanzend. Dat vereist speciale
samenstelling van de stijfsel en voor
het strijken een speciaal strijkijzertje
met bolle onderkant. Het plooien
van de trekmuts met de nagels of
koper tangetje is een precies karwei, waarna door het zgn ‘stuuken’
de plooitjes tegen elkaar aangedrukt

De Zuid-Bevelandse katholieke
zondagse muts
Typerend is dat de katholieke
dames een andere vorm van muts
hadden ontwikkeld die na opmaak
trapezevormig op de ondermuts
gespeld werd. Dit werd ook bepaald doordat de stukken in de
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worden. Dan kan de muts gekeerd
en de trekmuts aangetrokken worden.

de ander aan de zijkant. Bijzonder
is dat Schouwen-Duiveland de
naad van de kant verwerkte in een
stolpplooi op het voorhoofd. In de
volksmond: ‘het muuzegat’.

De bovenmuts van het Middelburgs
Ambacht heeft het model van de
Walcherse meisjesmuts en werd in
Middelburg gedragen door volwassen vrouwen die het haar als
de andere vrouwen op het eiland
droegen in een breed streeksel.
Het verhaal gaat dat deze vrouwen,
afkomstig van de Walcherse dorpen,
een dienstverband aangingen bij de
elite in de stad.
Zij droegen dan nog de lange meisjesmuts, maar hun ‘mevrouwen’
vonden de lange muts charmanter
staan dan het kleine bovenmutsje
zoals in de thuissituatie van de
meisjes werd gedragen.
Zo ontstond een dracht met eigen
hoofdtooi: Het ‘Middelburgs Ambacht’.

De Nieuwlandse zondagse bovenmuts werd gedragen door vrouwen
in en rond het dorp Nieuw- en Sint
Joosland. Deze muts ontstond doordat Zuid-Bevelandse boerenfamilies
de nieuwe polder tussen Zuid-Beveland en Walcheren gingen bevolken
en bewerken. De vrouwen namen
de krullen over van de Walcherse
vrouwen en zo ontstond een hele
nieuwe hoofdtooi. De zondagse
muts werd gemaakt van gekloste kant. De kant die ook door de
Zuid-Bevelandse vrouwen werd
gebruikt. Evenals de rijke vrouwen
in Zuid- Beveland die zich hangers
aan de gouden stukken konden veroorloven, hingen de Nieuwlandse
dames deze hangers aan de gouden
krullen.
Deze dracht is ouder dan de burgerdracht van Arnemuiden. In Arnemuiden ontwikkelde men een eigen
dracht (na de vissersdracht). Men
kopieerde de dracht van het naburig
gelegen dorp en gaf er een eigen
invulling aan. Het patroon van de
zondagse muts was voor beide
dorpen gelijk.

De zgn sluiermutsen zoals gedragen op Schouwen-Duiveland,
Noord-Beveland, Tholen, burgerdracht van Hulst en ook de
Zuid-Hollandse eilanden bestonden uit een bolletje geborduurde
tule waarin de haarknot, die in de
ondermuts zat, werd gestopt. De
muts zelf bestaat uit een katoenen
tule, afgezet met een Beverse kant
zonder het zgn ‘Beverse bekje’ wat
we bij de Bevelandse mutsen zien.
Bij al die verschillende eilanden
waar de sluiermutsen gedragen
werden zien we wel verschil in
het wegwerken van de naad van
de kant. Bij de één op de rug, bij

De Arnemuidse bovenmutsen
bestaan uit een getande rand, aan
215 cm zwitserse broderie van 15
cm breed. Alles wordt geplooid aan
een achtermuts genaaid dat van
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hetzelfde model is als de blauwe
tussenmutsjes die ook gedragen
worden zonder bovenmuts. Door
het van tevoren aangebrachte plooisel krijgt de bovenmuts de vorm van
een dubbele schelp. Met de broderie ondermuts en de gouden krullen
en sierspelden krijgt deze dracht
een charmante kittige uitstraling.
De Axelse mutsen vertonen grote gelijkenis met de Walcherse
langettemuts. Wel is het zo dat de
zondagse mutsen van kant zijn, het
plooisel van de trekmuts grover en
anders is dan op Walcheren. De ondermutsen worden versierd met een
sierrand met paarlemoeren kraaltjes
en/of pailletjes.
De Cadzandse muts heeft ook een
tulen bol maar dan van Rijsselse
kant. De katoenen tulen muts is
afgezet met een strook kloskant.
In de muts wordt een zwart karkas

genaaid ter versteviging.
Bijzonder is dat deze dracht geen
oorijzer kent. De oorspronkelijke
schitterende antieke oorbellen worden in de laatst gedragen dracht als
mutsenbellen in de zwarte ondermuts aan een trensje gehangen en
geven de muts en extra accent.
De muts van het Hulster Ambacht
heeft in het het Zeeuwse land een
wel heel aparte vorm. Aan een grote
bol van Rijsselse kant worden twee
stroken tule genaaid die afgezet zijn
met een smalle rand kloskant. Door
hun vorm lopen de stroken rond
weg, zeker als in de muts kleine
kopspeldjes naast elkaar worden
gestoken, krijgt men een prachtige vorm. Rond de bol wordt een
geborduurd lint genaaid.
Het geheel van vorm en bol doet
denken aan de mutsen die ook gedragen werden in heel Vlaanderen.
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Aan de tentoonstelling
‘Opoe’s musse’
werkten belangeloos mee:
Betsy de Jonge
Werkzaam in eigen atelier als
professioneel kunstenaar,
lid van de N.V.K en aangesloten
bij het CBK Zeeland.
Geeft ook workshops in verschillende technieken zoals Raku en
naked Raku.
Maakt werk in opdracht, vrij
werk, en kleine series o.a. tuindecoratie.

http://www.betsydejonge.nl

Klei is mijn passie. De zee en het land
mijn inspiratie.
Ik zoek vooral de grenzen op, zowel van
het materiaal als in de thema’s waar ik mee
werk. Ik werk graag met hele grove klei voor
buitenwerk. De invloed van het weer op de
huid van de klei doet het werk gedurende de
seizoenen veranderen.
De bijna verdwenen Zeeuwse drachten krijgen bij mij nog een laatste kans. Er zijn vrouwen in blauw-wit glazuur, mijn zogenaamd
“Zeeuws/ Blauw”, waardoor de stofuitdrukking nog meer benadrukt wordt.
Het zijn vrouwen in de wind die in zeeland
altijd waait.

Mail: info@betsydejonge.nl
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en...
Jan van de Plasse
- Houtbewerking d.m.v. draaiwerk en figuurzagen Na mijn werkzame leven heb ik
mijn hobby
houtbewerking weer opgepakt.
Opgegroeid met de Zeeuwse
klederdracht van mijn moeder
en familie was het een uitdaging
om ook hier met hout vorm aan
te geven.

De “musse” is het uitgangspunt voor de verschillende streekdrachtfiguren.
De sieraden zijn vergroot weergegeven.
Getoonde werkstukken maken deel uit van de
Zeeuwse cultuur,
en zijn kenmerkend voor deze streek.

Jan van de Plasse
houtbewerking - Heinkenszand
Tel. 06-28033976
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