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Het dragen van 't oorijzer, dat welbekende hoofdsieraad
der Friesinnen , 't welk steeds de opmerkzaamheid der vreemdelingen trekt, behoort ongetwijfeld tot de bijzonderste eigenaardigheden , ja tot de kenmerken van 't friesche volk.
Reeds van overoude tijden af, en minstens sedert 2000
jaar, wordt het oorijzer in Friesland gedragen, zij het
dan natuurlijk ook in gantseh anderen vorm dan heden
ten dage, eenvoudig als een smal beugeltje , en van ijzer ,
zoo als de naam nog aanduidt. En overal in JSTederland ,
waar 't volk maar van zuiver of gemengd frieschen bloede
is, dus vooral ook in 't grootste gedeelte van Holland,
behoort het oorijzer nog heden ten dage tot d' eigenaardige
kleederdracht der vrouwen. Yooral ten platte lande en in
de kleine steden ; want uit de groote steden van Holland
is 't oorijzer reeds sedert het laatst der zeventiende eeuw
verdwenen (1). Zoo draagt men heden ten dage 't oorijzer
(1) Behalve uit sommige oude weeshuizen, te Amsterdam en in
den Haag , en misschien ook nog wel elders , waar de meisjes nog steeds
haar schilderachtige , „kleidsame" zestiende- en zeventiende-eeuwsche
kapjes, met smalle zilveren oorijzertjes of hoofdbeugeltjes dragen.
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niet slechts in de nederlandsche provincie Friesland, ofschoon dan wellicht nergens zoo veelvuldig als daar, maar
ook in Groningerland , in bijna geheel Drente , en in noordelijk Overijssel, en dat wel in den zelfden of slechts zeer
"weinig verschillenden vorm als in 't eigenlijke Friesland.
Yerder , in anderen vorm, in d' omstreken van Zwolle en
Kampen-, en in Gelderland, in den omtrek van Elburg.
Dan in Eemland (Eenmes) en elders in de provincie Utrecht,
langs de grenzen van Gooiland en Rijnland ; in geheel NoordHolland , behalve 't eiland Marken ; in geheel Zuid-Holland,
behalve d' omstreken van Gorinchem ; in geheel Zeeland ,
behalve 't grootste deel van Zeeuwsen-Vlaanderen. Maar
hoezeer ook de vormen der oorijzers in al deze verschillende
deelen van Nederland mogen uiteenloopen , bij allen is toch
de grondvorm volkomen éen en de zelfde. Namelijk een
beugel die om 't achterhoofd sluit, en die in versierselen
voor de ooren , aan de slapen van 't hoofd of op de wangen
uitloopt. Het is hier de plaats niet om dit onderwerp nader
te behandelen ; te meer niet, wijl 't voornaamste , wat daar
van vermeld worden kan, reeds beschreven geworden is.
Die de oude geschiedenis van 't ooi-ijzer, zijn oorsprong en
doel, waarover zooveel gefabeld wordt (1), de verschillende
Cl) Zoo bestaat er een werkje van zekeren E. Gerdes , waarin 't onzinnige vertelsel wordt opgediseht, dat het oorijzer eerst gedragen is
door een westfriesehe koningin te Staveren , de dochter van een oudfHesohen vorst van Helgoland , om het liktceken van een wonde op
haar voorhoofd te bedekken, en dat het op die wijze in Friesland in
zwang kwam. In het tijdschrift Eigen Haard, jaargang 187(> hl. /2 ,
wordt verkondigd dat d' oorsprong der fricsche oorijzers in den Elsass
te zoeken is . in kleine metalen plaatjes. welke de vrouwen aldaar ,
in de lüde eeuw, aan hare huiven droegen. Wegens geloofsvervolging
uit Straatsburg gevluchte doopsgezinde vrouwen zouden deze dracht
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vormen waarin het gedragen wordt, en zijn verspreiding1
onder 't volk van Nederland en daarbuiten, wil kennen,
die leze d' uitmuntende verhandelingen van Dr. J. II. HALBERTSMA , getiteld: D e r i n g v a n E p e , en E i n g m u n ten en oor i j z e r s , voorkomende in den O v e r i j s s e l s c h e n a l m a n a k v o o r o u d h e i d en l e t t e r e n , jaargangen '1849 e n ' 5 3 , en mijn eigen opstel H e t o or i j z e r ,
in het tijdschrift De o u d e t i j d , jaargang 1871.
In de volgende regelen wil ik aantoonen dat ook buiten
Nederland, bij de duitsche Friesen , het oonjzer in zwang
is of geweest is, en in welken vorm het er gedragen werd
en nog gedragen wordt. Behalve door eigen onderzoekingen
ben ik de wetenschap van deze zaken vooral ook verschuldigd aan de heeren Greneral-Superintendent BARTELS te
Aurich, Lelirer C. F. SCIIERZ te Eilsum en Lehrer "VV. J.
WILLMS te Schott, die mij, op mijn aanvrage, met de meeste
bereidwilligheid de verlangde inlichtingen verschaften. Ik
breng hun daarvoor mijn hartelijken dank.
Het lijdt geen twijfel dat het oorijzer, zoo noodzakelijk
om te voorkomen dat de loshangende , ongevlochtene haren
der germaansche vrouwen niet al te wild en onhandig haar
om 't hoofd zwierden of voor 't gelaat hingen , in zijn oudsten en oorspronkelijksten vorm bij de voorouders van de
hedendaagsche duitsche Friesen , en bij d' Oost-Friesen in
de eerste plaats , van ouds her even algemeen in gebruik
in Friesland hebben ingevoerd. Hier wordt de zoogenoemde duitsche
muts met het ooryzer verward. Een ander vertelt ons dat het oorijzer
gedragen werd tot steun voor de muts; en eindelijk in het tijdschrift De Navorscher, jaargang 18/9, bl. 533 , is er sprake van alsof
het oorijzer gedragen werd „om bij de bewerking van de boter do
zindelijkheid te bevorderen,"
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geweest is als hij die van de nederlandsohe Friesen. Maar in
't nederlandsohe Friesland nam 't oorijzer in de 17de en
18de eeuw al grooter en breeder vormen aan , en in plaats
van ijzer en later van koper, maakte men het eerst van
zilver , ten slotte ook van goud. De beugel, die oorspronkelijk niet dikker of breeder was dan een grashalm , zoo
als nu nog bij de zoogenoemde smalle oorijzers 't geval is ,
werd langzamerhand zoo breed uitgeslagen als een, twee
of drie vingers , in deze eeuw zoo breed als een manshand,
in de laatste vijf- en twintig jaren nog breeder — nu kan
het niet breeder meer, want de beugel beslaat van achteren
het geheele hoofd der vrouw, zoodat er boven op de kruin
van 't hoofd slechts een plekje, zoo klein als een stuiverke,
onbedekt gebleven is. De groote voorspoed en welvaart,
waarin geheel Nederland , en Friesland niet het minst, sedert
het begin van de 17de eeuw zich verheugen mag, en die
met weinige en kleine tusschenpoozen tot op den dag van
heden stand hield , de steeds toenemende rijkdom des volks,
bracht deze weelde in de oorijzers te weeg. Met alzoo in
Oost-Friesland. Dat landschap deelde niet in den voorspoed
der vereenigde nederlandsche gewesten, maar had in de
17de en 18de eeuw met allerlei rampen te worstelen , met
den dertigjarigen duitschen oorlog en de gevolgen daarvan,
met groote overstroomingen, met een veel minder vrijzinnig
bestuur , enz. En vooral, Oost-Friesland deelde niet in de
schatten , die de koophandel op Oost en West, die d' overzeesche bezittingen, die de groote en kleine visscherijen, aan
de nederlandsche gewesten toebrachten. Dien tengevolge
werd groote rijkdom het deel der Oost-Friesen niet; zoo
ontbrak hun ook de hoofdvoorwaarde voor groote weelde ,
en zoo bleven daar de oorijzers der vrouwen even smal en
klein, even onaanzienlijk, als ze in de 16de eeuwenvroe-
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ger in ons Friesland, in Groningerland, en ook in Holland
en elders in Nederland steeds geweest waren. Ook bleven
ze er , in den regel, voor en na van ijzer en van geel koper,
later hoogstens van zilver met gouden stiften of knoppen ,
zooals men ze daar nu nog draagt. Tot geheel gouden
oorijzers hebben de Oost-Friesinnen het nooit gebracht, tenzij
dan misschien een enkele , in deze eeuw, in de Dollartpolders te Bonda, het westelijkste, aan Groningerland
grenzende dorp van Reiderland, of op 't eiland Borkum.
Heden ten dage is het dragen van oorijzers in. Oost-Friesland sterk in verval. Terwijl ze daar in de vorige eeuw ,
ten platten lande vooral en ook in de steden , nog veelvuldig gedragen werden, kwamen ze er in deze eeuw
hoe langer hoe meer buiten gebruik. De omstandigheid dat
d' Oost-Friesen , sedert hun land in 1815 een deel werd
van 't koninkrijk Hanover, zich hoe langer hoe meer van
de Nederlanders af en naar de Duitschers toeneigden, en
dat nederlandsche zeden en gewoonten met de nederduitsche
taal in Oost-Friesland hoe langer hoe meer voor duitsche
gebruiken en begrippen en voor de hoogduitsche taal weken ,
is hiervan d' oorzaak. Het eerst verdween er, in 't begin
dezer eeuw, 't oorijzer uit de steden. dan uit de groote en
welvarende dorpen in de vruchtbare kleistreken , uit Reiderland, Emsigerland, de zoogenoemde Krummhorn en Norderland. Maar tot heden toe bleef het oorijzer nog in gebruik
in meer afgelegene streken van de heide- en veenachtige
deelen des lands, in Brookmerland en Moormerland, d' omstreken der stad Aurich. Maar ook daar wordt het dagelijks
zeldzamer. Als de 20ste eeuw aangebroken is, zal ook daar,
en dus uit geheel Oost-Friesland, het oude en volkseigene
hoofdtooisel der Friesinnen, het laatste overblijfsel, in de
kleeding, van onze germaansche voorouders uit hun heiden-
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schen tijd nog, voor goed verdwenen zijn. Dan zullen , in
't midden der 20ste eeuw, de weinige , nog door de kleinkinders bewaarde oost-friesche oorijzers door oudheidkundigen
opgespoord en aangekocht worden , om in hun verzamelingen
van oudheden een plaats te erlangen.
Aangaande den vorm Avaarin, gedurende de laatst verloopene eeuwen, 't oorijzer in Oost-Friesland gedragen werd,
heb ik weinig of niets kunnen opsporen. IVIaar dat was ook
onnoodig; want als we zien dat het oost-friesche oorijzer
nog in deze eeuw volkomen den zelfden vorm vertoont, die
het reeds voor twee duizend jaar in geheel Friesland had,
althans wat den beugel, het hoofdbestanddeel er van , betreft , dan mogen we veilig aannemen, dat het er ook in de
middeleeuwen en tot op onzen tijd, geen andere gedaante •
gehad heeft. En of men er, in verloop van tijden, ook al
allerlei onderscheidene modellen van hoofddoeken, huiven ,
kappen, mutsen, enz. over heen gedragen heeft, dat verandert aan 't oorijzer zelve niets. Ook in ons Friesland was
dit het geval. Ook hier heeft men eerst, in d' alleroudste
tijden , 't oorijzer onbedekt over 't bloote haar gedragen ;
later in de middeleeuwen hoofddoeken (1) over 't oorijzer
heen gedragen ; dan kleine, nauw om d' ooren sluitende
(1) Deze hoofddoeken waren van fijn, wit linnen, en werden,
althans door rijke en aanzienlijke vrouwen , op de wijze der hindelooper zondoeken gedragen ; zie d' afbeelding van Luts Minnema , van
1432 , in de Friesche Volksalmanak , jaargang 1840. Donkerblauwe, witgebloemdc hoofddoeken (holdoehen in 't friesch, van Jiolle, hulla, hoofd)
worden nog wel in Friesland gedragen , vooral door boere-dienstmeiden,
in haar werk. Oudere vrouwen uit de volksklasse ten platten lande
dragen ook thans nog wel haar oorijzer on.de? den hoofddoek , zoodat
slechts r1, oorijzerknoppen te zien komen. Oude en eenvoudige boerevrouwen kwamen , een vijf-en-twintig jaar geleden, nog wel met den
blauwen hoofddoek over 't oorijzer, te Leeuwarden ter markt.
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kapjes ; later groote vleugelmutsen , die als een sluier bijna
tot op den middel der vrouw neerhingen , en ook , in dagelijks huisgewaad of bij den geringea stand , kleine, geplooide,
zoogenoemde streenmutskes (1); dan nog groote , luifel vormige , zoogenoemde duitsclie mutsen, tot men eindelijk in
deze eeuw , tot de hedendaagsche kanten floddermuts kwam.
En in andere streken van Nederland draagt men weer geheel
andere modellen van zoogenoemde neepjeskappen of cornetten, als rondom Zwolle en Kampen — lange en korte floddermutsen, mopmutsjes en hullen, als in Holland — keuvels als
in 't Overmaassche en noordelijk Zeeland — of vlaamsche
trekmutsen als op Zuid-Beveland , over 't oorijzer.
In 't laatst der vorige eeuw was 't oostfiïesche oorijzer
weinig meer dan een uiterst smal ijzeren , koperen of zilveren beugeltje , weinig meer dan een dikke kramdraad in
omvang , als een halve ring rondgebogen , en de uiteinden
dan weer rechthoekig naar beneden gebogen ; dus volkomen
nog den vorm vertoonende der alleroudste oorijzertjes, zoo
als men ze voor eeuwen ook in 't nederlandsclie Friesland
droeg, en zoo als men ze thans nog in 't Overmaassche en
in Zeeland draagt. Dit smalle beugeltje werd gewoonlijk
vast genaaid in een klein kapje of ondermutsje , dat glad
om 't hoofd der vrouw sloot , juist zoo als heden ten dage
ook nog in 't Overmaassche en in Zeeland geschiedt. Daar(1) Streenmutsen , kleiae , gladde mutsjes, zonder nekstrook, maar
met een smal, geplooid kanten strookje op de ooren, volkomen zoo
als de vrouwen te Scheveningen die nu nog, in haar feestgewaad,
dragen, waren in 't laatst der vorige eeuw in gebruik. In de lijst van
kleedingstukken, bij het oproer in de Groote kerk te Leeuwarden in
1785 verloren geraakt , komen ook „11 streenmutsen" voor. Zie 't
tijdschrift De oude tijd, jaargang 1873 , bl. 4. Omstreeks 1805 droe»
gen de vischvrouwen te Leeuwarden ze nog.
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over heen droeg men een klein floddermutske , de bodem
van een dunne stof (kamerdoek , neteldoek), en de strook
er om heen , die vlak en effen op 't voorhoofd aansloot,
maar in den nek geplooid neerhing, van tule of van kant. Aan
d' uiteinden van 't oorijzerke waren kleine gouden stiftjes
of knopjes bevestigd , die vóór de oor en der vrouw , uit de
muts te voorschijn kwamen. Zoo als men ziet, het was de
allereenvoudigste vorm van liet hedendaags in ons Friesland en in Groningerland in gebruik zijnde, maar van dien
eenvoudigen vorm zoo zeer afgewekene hoofdtooisel. En dit
was d' algemeene dracht van de vrouwen der gezetene burgers in de steden, en van de vrouwen der welgestelde boeren
in de westelijke streken van Oost-Friesland.
In de eerste helft dezer eeuw werd het oorijzer in de
dorpen van 't oostfriesche Brookmerland nog vrij algemeen
gedragen, en ook nog heden is dit aldaar wel het geval,
vooral in de landstreek bezuiden Auiïch. En ook elders ziet
men heden ten dage nog wel oude vrouwen er mede getooid;
b. v. te Siegelsum. Of het Avordt in sommige familien nog
wel bewaard als een herinnering aan moeder of grootmoeder;
b. v. te Eilsum. Dit zoogenoemde brookmerlander oorijzer
is in vorm nagenoeg volkomen aan het boven beschrevene
gelijk. Maar het beugeltje is iets breeder, als een stroohalm
of nog iets meer , en van ijzer, staal of blik (1), van geel
koper of van zilver vervaardigd. Ook loopen de uiteinden
(1) Oude, arme vrouwen te Leeuwarden, b. v. die door liefdadige
instellingen werden onderhouden, droegen, een vijf-en-twintig jaar
geleden en korter, ook nog wel Wikken oorijzers, en omstreeks dien
tijd, de armste visschersvnmwen op 't eiland Schokland eveneens. Misschien werden ze elders ook nog wel gedragen. Sedert dien tijd worden
de goedkoopste oorijzers in 't nederlandsehe Friesland vervaardigd van
een gemengd metaal (plated) , de zoogenoemde pleetene oorijzers.
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van den beugel nog wat rechter en ook dieper of lager naar
heneden , zoodat de stiften of knoppen , die er aan bevestigd
zijn, niet aan de slapen of voor de ooren , maar op de
wangen der vrouw komen te zitten. Deze stiften zijn van
geel koper of Yan goud, en hebben de gedaante van een
glad en vlak dun vierkant plaatje , dat slechts met een paar
overlangs loopende , rechte , ingegraveerde streepen versierd
is. Deze vierkante plaatjes of stiftjes zijn rijkelijk twee
of drie vierkante duim (centimeter) groot, en volkomen
gelijk in vorm, maar wat kleiner van omvang, als die
welke de vrouwen in Kennemerland en Rijnland (omstreken
van Haarlem en Leiden) en op 't zeeuwsche eiland ZuidBeveland , aan hare oorijzers en hoofdbeugels dragen ; behalve
dat dezen met ingegraveerd bloem- en lofwerk (in Zeeland),
of met opgelegd cantille- of filigreinwerk (in Holland) versierd zijn. Ook zijn deze brookmerlander oorijzerstiften niet
een kwart slag naar buiten omgebogen op haar steel , en
staan dus niet van 't gezigt der vrouw af, zoo als de hollandsche en zeeuwsche , maar ze liggen plat op de wangen
der vrouw. De bolle wangen van jonge meisjes worden
door deze platte stilten letterlijk ingedrukt en geknepen;
van daar dat men de stiften in Oost-Friesland ook wel knipers noemt.
Bij dit oorijzer worden in Brookmerland twee kleine ,
glad en vlak om 't hoofd sluitende mutsen gedragen, die
in vorm , en , wat d' onderste dier twee mutsen betreft,
ook in de wijze waarop deze door lange , achter in de muts
geregene en om 't hoofd gewondene banden bevestigd wordt,
volkomen gelijken op de zoogenoemde zwarte muts, die in
ons Friesland onmiddellijk onder 't oorijzer gedragen wordt.
De onderste van deze twee mutsen , hülle, dûthülle genoemd,
is van een bontgebloemde stof [chitsj gemaakt; de bovenste,
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de eigenlijke mïdse, van tule of van een andere fijne, doorschijnende stof, zoodat de bonte bloemen van de Mille er
door heen schemeren. Dagelijks weg draagt men alleen de
hüüe met het oorijzer ; des zondags of bij feestelijke gelegenheden wordt de muts er over gespannen. Ter plaatse
waar de stiften aan den oorijzerbeugel bevestigd zijn, vindt
men een paar gaatjes of oogjes. Hierdoor en tevens door
den zoom van de muts wordt aan beide zijden een speld gestoken , waardoor de muts aan 't oorijzer bevestigd wordt;
dit is de oorsprong van de goudene, dikwijls rijk met
diamanten of perels bezette mutsespelden, die in ons Friesland en elders in Nederland aan 't oorijzerkapsel gedragen
worden. Ook aan de alleroudste oorijzers uit ons Friesland
komen zulke gaatjes voor, in den steel waarmede d' oorijzerknop aan den beugel bevestigd is. De Oost-Friesinnen die dezen
hoofdtooi dragen , snijden heur haar kort af, even als in ons
Friesland gebruikelijk is. Maar in de dorpen bezuiden Aurich
laten de jonge meisjes 't haar, achter in den nek, wel een
paar vingerbreed onder de muts uitkomen. Tegenwoordig
worden rondom Aurich de bontgebloemde hullen over 't kortgesnedene haar, ook veelal zonder oorijzers of zoogenoemde
knipers gedrag'en.
Dit oostfriesclie oorijzer, met de mutsen die daar bij behooren , is gewis een hoogst eenvoudig, maar tevens zeer
net en geenszins onbevallig hoofdtooisel, en 't is jammer
dat deze volkseigene dracht daar zoo in verval is, en voor
allerlei ondegelijken en dikwijls wansmakelijken franschen
tooi wijkenmoet.
Merkwaardig' is het dat dit zelfde kapsel, volkomen zoo
als het hier beschreven is , met klein zilveren oorijzerke ,
bontgebloemde onder-, en doorschijnende bovenmuts , nog
heden in volle gebruik is bij de vrouwen ten platten lande,
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in d' omstreken van de stad Elburg in Gelderland. Maar in
plaats van de platte , vierkante stiften der oostfriesclie oorijzers , zijn deze overveluwsclie hoofdbeugeltjes van kleine,
spiraalsgewijze als een kurketrekker uit dik gouddraad gewondene knoppen voorzien. En even als men dikwijls kan
opmerken dat de eigenaardige kleederdracliten , zoo als die
hier en daar bij 't landvolk in zwang zijn, oorspronkelijk in
oude tijden , soms eeuwen geleden, in de steden en bij d' aanzienlijksten des lands in gebruik waren , zoo is dit ook 't geval met dit oostfriesche en overveluwsche kapsel. Want
volkomen dit zelfde hoofdtooisel werd in de 17de eeuw in
de hollandsche steden door aanzienlijke vrouwen gedragen.
Richje van Loo , Aafje van Teffelen , Margaretha Deymans
en Clara Dirksdochter, die in 't jaar 1642 regentessen waren
van 't Heilige-Greestliuis , een liefdadig gesticht te Haarlem,
en wier levensgroote afbeeldingen, in een groep op éen
schilderij , het stedelijk museum te Haarlem versieren , dragen
dit zelfde kapsel. Echter zijn de knoppen of stiften van
hare oorijzers daar nog uiterst klein. Een dier dames heeft
kleine , gouden, met een perel versierde belletjes aan de
knoppen van haar oorijzers. hangen, zoo als dit nog heden
bij de kennemerlandsche boerinnetjes , rondom Haarlem, in
gebruik is.
Het is een bekende zaak dat eilandbewoners in 't algemeen , in vele zaken, in kleeding , huisraad , inrichting van
huis en hof, in spraak, in zeden, enz. min of meer afwijken van hun landgenooten aan den vasten wal of op andere
eilanden , ten gevolge zoo wel van hun afgezonderde woonplaats , als van d' eigenaardige levenswijze, waartoe het
wonen en leven op een eiland veelal noopt. Ook bij de
bewoners der friesche eilanden is dit dikwijls het geval.
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Zoo onderscheiden de Schellingers, Schiermonnikoogers,
Wangeroogers en Sylters zich vooral door hun bijzondere oudfriesche taal; de Schellingers zijn ook nog daarin bijzonder
dat ze friesch spreken , ofschoon hun eiland tot Noord-Holland gerekend wordt. De Markers, Urkers, Iielgolanders en
Föhrers onderscheiden zich meest door hun eigene kleederdracht , en d' Amelanders zijn ook daarin bijzonder, dat
hun vrouwen het noordhollandsche kapsel dragen, terwijl
hun eiland toch tot Friesland tusschen Flie en Lauers behoort.
Ook Borkum , het westelijkste en grootste der oostfriesche
eilanden, welks bewoners nog tot diep in deze eeuw, veel
meer nog dan andere Oost-Friesen , door vele banden zoo
nauw aan Nederland gehecht waren , waar 't nederlandsch
voor weinige jaren nog kerk- en schooltaal was, waar de
lui ook met volle sympathie aan Nederland hingen, en
nederlandsche zeden en gebruiken bij voorkeur volgden, ook
Borkum had zijn eigenaardigheden , die zich daar vooral ook
in een eigene kleederdracht, hoofdzakelijk wat het hoofdtooisel der vrouwen betreft, openbaarde. Maar die oude ,
eigene borkumer kleederdracht is sedert d' eerste jaren dezer
eeuw geheel en al te niete geraakt, en wat er toen voor
in de plaats kwam, en door bijzondere omstandigheden ook
hoogst merkwaardig was , is eveneens in verval gekomen ,
en thans bijna geheel van dat eiland verdwenen. Sedert in
't laatst der vorige eeuw de walvischvaart in Nederland
grootendeels ophield te bestaan, sedert zeehandel en vrachtvaart er in deze eeuw hoe langer hoe meer verminderden ,
vooral ook sedert Borkum een , door de Duitschers druk bezochte badplaats werd, en , in den laatsten tijd , sedert de
vestiging van 't nieuwe duitsche keizerrijk, dat aan zoovele kleingeestige afzonderingen in Duitschland een einde
maakte, sedert hebben de Borkumers zich hoe langer hoe
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meer van Nederland af en naar Duitschland toegewend. Alles
verduitscht in de laatste jaren op Borkum , en al 't eigenaardige friesch , dat daar nog aan vroegere tijden herinnerde,
is er reeds grootendeels verdwenen. Hoog tijd is het dus om
op te teekenen en uit te vorschen wat daar nu nog van
zulke zaken bestaat, of er nog levendig is in de gedachtenis
der oude lieden. Eerlang zal 't daartoe te laat zijn.
De Borkumers zijn echte Friesen, volbloed en onverbasterd —• en daar mede is alles gezeid. De vrouwen hebben
er dus ook , van overoude tijden' af, oorijzers gedragen ;
dat spreekt van zelfs. En reeds vroeg, toen de oorijzers
elders in Oost-Friesland, en ook in vele streken van Nederland , nog zoo klein en onaanzienlijk waren, dat ze weinig
of niet zichtbaar waren in 't kapsel der vrouwen, werd er
op Borkum reeds zekere staat en weelde mee gedreven ,
en golden ze daar reeds , even als in 't nederlandsche Friesland , meer als sieraad dan als noodzakelijkheid. AVant de
hedendaagsclie Borkumers weten nog te verhalen , dat hun
overgrootmoeders, in den zomer, als de mannen en weerbare jongelingen des eilands , allen zeelui, en allen afwezig
waren , des zondags naar de kerk gaande, de oorijzers t'huis
lieten. Voor wie ook zouden de vrouwen en vrijsters zich
oppronken in den stillen , eenzamen zomertijd ? Voor elkander ? E i ! vrouwentooi heeft een doel; waar geen mannen
zijn, pronken de vrouwen zich niet op (1). — Die oude
(1) Zie het tijdschrift Dakeim , jaargang I , bl. 523. — Dit zelfde
wordt ook , uit ouden tijd, van de vrouwen op Schiermonnikoog verteld. Misschien echter ook was Ae reden , waarom deze eilandbewoonsters zonder oorijzer naar de kerk gingen , een andere , en bestond in
een bijzonder fijne vroomheid. Want sedert de oorijzers van goud , en
al grooter en breeder, ook meer zichtbaar gedragen werden, golden
ze bij de vromen in den lande als al te ijdel en te wereldseh. Mijn
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borkumer oorijzers waren wel eenvoudig nog, maar 't waren
toen ook eenvoudige tijden.

En ze waren toch altijd veel

breeder en aanzienlijker dan d' oorijzerkes die aan den vasten
wal in Oost-Friesland gedragen werden.

Dat was een ge-

volg van de meerdere welvaart, betrekkelijken rijkdom en
weelde, die op Borkuin heerschten, doordien de meeste
borkumer mannen als commandeurs en harpocniers op nederlandsche walvischvaarders, of ook als schippers (kapiteins
zeit men n u , of nog deftiger : gezagvoerders), stuurlui of
matrosen , op nederlandsche , vooral op amsterdamsche koopvaardij-schepen voeren, en een rijkelijk bestaan vonden. Dat was
de goede oude tijd, dat waren de gouden dagen van Borkum !

vaders grootmoeder aan zijn moeders zijde , de vrouw van een gezeten
burger te Leeuwarden in de laatste helft van de vorige eeuw , had als
meisje en jonge vrouw een zilveren oorijzer gedragen , maar kreeg van
haar man, omstreeks 't jaar 1770 , een gouden ten geschenke. Zij
voelde zich in "t eerst bezwaard om met dat nieuwe oorijzer naar de
kerk te gaan. En als ze „met an" zou gaan , dat is in de kerk aan
't avondmaal deelnemen zou, liet ze geregeld dat gouden hoofdsieraad
t'huis. Bij die gelegenheid droeg ze dan ook niet haar oud zilveren
oorijzer, maar slechts een stemmig, glad. wit linnen mutsje. Als
cultuurhistorische bijdrage is deze bijzonderheid hier niet ongepast.
dunkt me. — Ook werden er, in sommige kerkelijke gemeenten wel
voorschriften gegeven , aangaande 't dragen van oorijzers. Zoo wordt
er in een Reglement omtrent de kleeding, huissieraden, enz. ontworpen door de oudsten of de voorstanders der Menniste gemeente te Loppersum [m Fivelgo) , gedagteekend 10 April 1659, aan de zusters
verboden om „ooriseren onder de huyven te dragen'' (zie S. BI.AUPOT
TEN CATB , Geschiedenis der Doopsgezinden in Friesland, Leeuwarde
1839, bl. 307). Nog tot op de helft dezer eeuw droegen de zoogenoemde „fijne Mennisten" te Balk geen gouden of zilveren lijfsieraden,
dus de vrouwen ook geen oorijzers, uit vroomheid. Tot diep in deze
eeuw was dit nog het geval bij sommige Doopsgezinden op 't eiland
Ameland en te Aalsmeer in Holland.
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Het oude borkumer oorijzer dan bestond uit een zilveren
beugel van hoogstens twee duim (centimeter) breedte. De
beugel sloot, als gewoonlijk, om 't achterhoofd, en d' uiteinden er van waren voor de ooren een weinig naar beneden
gericht, en liepen daar wat breeder en met een ronden rand
uit, dus een klein blad vormende aan weerszijden , een aanduiding- van de groote , ronde bladen der hedendaagsche oorijzers in 't nederlandsche Friesland en in Groningerland. De
(gouden ?) stiften dezer oorijzers waren zeer klein, en , te
oordeelen naar een teekening die ik daarvan bezit, meer
knopvormig, althans niet plat vierkant, zoo als de bovenbeschrevene brookmerlandsche. Op de wangen der vrouw
kwamen ze te zitten. Door een paar spelden of naalden
was, op de gewone wijze . achter de knoppen , de groote
muts , die over 't oorijzer heen gedragen werd , daaraan bevestigd. Die muts had den vorm van een oud-nederlandsche
neepjeskap of cornet, met een stijfgeplooide strook die als
een lijst het gezicht der vrouw omsloot, en met een smallere,
afhangende, geplooide strook in den nek. Over deze kap
droegen de borkumer vrouwen dan nog buiten 's huis een
kaper, waar over ik nader in dit opstel spreken wil.
Gedurende de laatste tien jaren der voorgaande, en d' eerste twintig der tegenwoordige eeuw onderging de bevolking
van Borkum, naar aanleiding van den ondergang der oude,
en 't opzoeken van nieuwe bronnen van bestaan, eenige verandering in samenstelling. Sommige borkumer gezinnen
verlieten hun eiland en vestigden zich elders, vooral ook te
Hamburg; maar eveneens in Nederland , te Amsterdam en
ook op d' andere friesche eilanden, b. v. op ter Schelling ,
waar o. a. nog 't geslacht D E HAAN van borkumer afkomst
is. Andere friesche eilanders daarentegen, Schiermonnikoogers,
en ook Groningerlanders van den vasten wal, vestigden zich.
V. F. XV.

2
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op Borkum. Sommige borkumer mannen haalden zich hun
vrouwen uit Grroningerland en zelfs wel uit Holland, en
woonden er mede op hun eiland, terwijl vele jonge dochters
van Borkum in Grroningerland in dienst traden (1). Door deze
veranderingen kwam omstreeks 1820 't oude borkumer kapsel geheel en al in verval, en stierf weldra uit met de laatste
oude vrouwen, die 't nog droegen. Maar in plaats dat de
borkumer vrouwen toen , zooals dit tegenwoordig elders in
Friesland geschiedt, en overal in de beschaafde wereld, waaide oude volkseigene kleederdrachten verdwijnen — in plaats
dat ze toen de fransche kleederdracht gingen volgen, heur
haar naar de fransche mode kapten en haar hoofd onbedekt
lieten , namen ze nu het gewone noordhollandsche kapsel
over. Te weten : een zilveren oorijzer met breeden beugel,
die aan d' uiteinden niet neergebogen is of in ronde bladen
uitloopt, zoo als in Friesland, maar boven d' ooren der
vrouw recht en slecht doorloopt naar de slapen van 't
hoofd; en dat aan de uiteinden bezet is met langwerpigvierkante, aan de voorzijde met lofwerk versierde, platte,
van 't hoofd afstaande , plaatvormige knoppen of stiften,
in ISToord-Holland boeken en ook wel poolen genoemd. En
de kleine , daarbij belioorende , doorzichtige muts of kap ,

(1) Een soortgelijke verandering en verwisseling van woonplaats.
ea door de zelfde redenen veroorzaakt, schijnt omstreeks dezen zelfden
tijd ook op andere friesche eilanden , op Wangeroog , Schiermonnikoog,
Ameland , ter Schelling en Flieland te hebben plaats gegrepen. Ook
gingen d'amelander jonge dochters steeds veelvuldig in Holland, vooral
te Amsterdam dienen. En dit is ook wel de reden waarom de amelander vrouwen tegenwoordig het noordhollandsche oorijzer, en niet
het gewone friesehe dragen. Dit noordhollandsche kapsel heeft ook op
't Ameland een oud, eigenaardig hoofdtooisel verdrongen, even als op
Borkum.
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met hoven 't voorhoofd der vrouw een vlakke, en in den
nek een geplooide en afhangende kanten strook, zooals nog
heden het eigene hoofdtooisel der noordhoUandsche vrouwen
uitmaakt. In der daad zonderling is het, en merkwaardig
ook, dat de borkumer vrouwen, zoo ze een ander kapsel
dan haar oud eigen wilden dragen, en het vastelandschoostfriesche oorijzer haar niet fraai genoeg was, dat ze dan
niet liever naar het, als 't ware zoo veel nader bijliggende,
haar zoo veel beter bekende, ook naar d' algemeene smaak
zoo veel fraaiere nederlandsch-friesche of groninger oorijzer
grepen, dan naar 't noordhoUandsche.
Dit noordhoUandsche oorijzer draagt op Borkum den naam
van ïboekslooter ooriser," ongetwijfeld naar 't dorp Buiksloot
in îSToord-Holland, recht tegenover Amsterdam, aan den
noordelijken oever van 't I J gelegen. Of misschien een of
meer vrouwen , juist uit Buiksloot afkomstig , en dit kapsel
dragende , wellicht door huwelijk met borkumer mannen ,
op Borkum waren komen wonen, en zoo dit algemeene
noordhollandsche oorijzer daar invoerden, dan wel of deze
of gene borkumer vrouw, met haar zeevarenden man tijdelijk in Holland vertoevende , die dracht daar aannam, of
dat misschien ook de borkumer jonge mannen en jongelingen
zelven hun vrouwen en vrijsters zulke oorijzers »te welkom
t'huis" uit Holland meebrachten, heb ik niet kunnen nagaan. Denkelijk was zoowel 't eene als 't andere 't geval.
Genoeg — dit zoogenoemde »boekslooter ooriser" viel zoo
zeer in den smaak der borkumer vrouwen, dat het al spoedig vrij algemeen, immers door de welgestelden, op Borkum
gedragen werd. Maar de groningerlandsche en schiermonnikooger vrouwen, die op Borkum waren komen wonen,
bleven natuurlijk ook dáár haar eigen Meederdracht, voor
en na, volgen ; gedachtig aan den oud-nederlandschen stel-
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regel: »Houd je aan je eigen dracht, anders word je uitgelacht." En eenige borkumer meisjes die in Groningerland
waren gaan dienen en die zich daar een groninger oorijzer
aangeschaft hadden, bleven, ook als ze later weer naar
Borkum terugkeerden, toch voortdurend dit groninger kapsel dragen. Zoo dat tusschen de jaren 1820 en '50 zoowel het noordhoUandsche (boekslooter) als het gewone nederlandsch-friesche of groninger oorijzer op Borkum in zwang
was. Thans is ook dit veranderd, en de borkumer vrouwen
dragen nu zoo min 't eene als 't andere oorijzer meer. In
1878 waren er op Borkum nog slechts twee oude vrouwen,
die 't oorijzer en wel 't boekslooter, droegen.
Aangaande 't oorijzer dat ook nog tot diep in deze eeuw
door de Friesinuen in 't Sagelterland (Oldenburg) gedragen
werd , heb ik geen nadere bijzonderheden kunnen verzamelen. In vorm zal het wel met d' alleroudste friesche hoofdbeugeltjes overeengekomen zjjn. Het werd volgens overoude
germaansche
zede door de vrouwen nog onmiddellijk, zonder
ö
muts daaronder, over 't hoofdhaar gedragen , en ook in den
regel des nachts niet afgezet. Dus moeten liet zeer kleine,
smalle en lichte beugeltjes geweest zijn.
Algemeen geldt liet dragen van 't oorijzer als een kenmerk bepaaldelijk van den frieschen volkstam , en dit is het
in hoofdzaak ook. Maar in overoude tijden hebben de vrouwen van andere germaausche stammen eveneens oorijzers
gedragen. Dit blijkt uit de oorijzers, die, nevens andere
metalen versiersels , nog uit oud-germaansche graven, geheel
Duitschland door , en ook in Skandiiiavien, Engeland, enz.
aan 't licht gebracht worden. Yan de vrouwen der AngloSaksen in Engeland is het bekend , dat ze oonjzers droegen;
zulk een oorijzer noemden ze heafod-beah, 't is te zeggen :
lioofdbagge , hoofdbeugel, hoofdring. Al die oude oorijzers
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of hoofdringen vertoonen den zelfden vorm, namelijk dien
van een volkomenen of onvolkomen en , doorgesnedenen, dus
veerenden ring. Bij die onvolkomen-ringvormige oorijzers zijn
. er ook met breed-uitgeslagen uiteinden , als voorloopers van
de ronde bladen der hedendaagsche friesche oorijzers, tusschen
Flie , Lauers en Eems in gebruik. Anderen zijn aan d' uiteinden met kleine knopjes bezet, of in haken uitloopende,
die , op 't voorhoofd der vrouw in elkander gehaakt, den
hoofdring weer sluiten. Kog anderen wTeer zijn aan de uiteinden met spiraals-gewijs gewonden krullen van metaaldraad
versierd , de voorloopers der hedendaagsche oorijzers in Overijssel, de Over-Yeluwe, 't Over-Maassche en noordelijk Zeeland.
Vooral onder die germaansche volken , die de voorouders
der hedendaagsche nederduitsche volkstammen geweest zijn,
behalve do Friesen dus nog de Saksen en Franken , waren
zulke hoofdbeugels in den heidenschen tijd in gebruik, en
bleven dit waarschijnlijk nog wel tot diep in de middeleeuwen. En 't is wel merkwaardig, dat slechts bij de Friesen
die oude volksdracht tot den dag van heden in volle gebruik
gebleven is.
Toch zijn er onder de hedendaagsche nakomelingen van
Franken en Saksen nog enkele zwakke sporen van overgebleven. In d' omstreken van Coblentz aan den Eijn dragen
de vrouwen kleine , bonte , slechts 't achterhoofd bedekkende
kapjes (zoo als de hollandsche vrouwen in 't laatst der zestiende eeuw), die door een smal metalen beugeltje om 't
hoofd gesloten worden ; een kapsel, dat ook elders in de
duitsche Rijnlanden , weer op eenigszins andere wijze, voorkomt. Bij Coblentz dragen de vrouwen ook nog een zilveren of een zilver-vergulden haamaald , volkomen in vorm
en grootte als een vouwbeen (papiersnijder), dwars door
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den haarwrong aan 't achterhoofd, die door 't bodemlooze
kapje heensteekt. Dit is de »urform" van de gouden, of
met diamanten bezette naald, voorhaarnaald, de noordhollandsche boerinnen zeggen i>pootlieerneeld" (1) , die tegen-,
woordig bij vele nederlandsche oorijzerkapsels dwars over 't
voorhoofd gedragen wordt.
Meer nog met den nederlandsohen vorm der oorijzerkapsels overeenstemmende, is dat, 't welk in een ander deel
der Rijnprovincie , in den Eifel, een afgelegene landstreek
tusschen Coblentz en Aken , en hier vooral in den omtrek
van 't stadje Blankenheim , nog heden gedragen wordt. Dit
hoofdtooisel wordt als volgt beschreven (2):
»Es ist eine kleidsame Tracht: das Haar wird vorne
»schlicht gescheitelt, nach hinten aber heruntergekämmt
»und dann über den Kopf in riindem, auf dem ÏTacken
))liegenden "Wulst wieder heraufgeschlagen. Eine grosse,
seckig gebogene Groldspange sitzt auf beiden Schläfen auf
»und trägt auf dem obern Bügel die weisse, nur das Hinaterhaupt bedeckende Haube von klarem Stoffmitder kost»baren Spitzen, welche handbreit um Stirn und Wangen
»flattert", enz.
Wie vindt in deze groote, gebogene, aan de slapen van
't hoofd zittende gouden spang met beugel, en de door(1) Pootheerneeld, noordhollandsche uitspraak voor poortliaarnaald.
Dit woord poot of poort is oorspronkelik het oudfriesche woord porta,
voorhoofd, en is in dien zin nog heden in sommige noordhollandsche
dorpen , o. a. te Andijk , bij Enkhuizen , in gebruik. Zonderling genoeg,
omdat hc-t juist tusschen Flie en Lauers reeds uitgestorven is. Maar
in 't begin dezer eeuw had in den tongval der stad Workum , potte of
porte nog de beteekenis van voorhoofd.
(2)

Zie

M a r g r e t ; Novelle van GOTTFRIED KINKEL, , in V o m

R h e i n ; K u n s t u n d D i c h t u n g . Essen, Bædeker, 1847.

Wumkes.nl

AANGAANDE DE KLEEDKRDBACHT DER FRIESINXEN.

'2á

schijnende muts met een strook kant als een hand breed
daaromheen fladderende, niet de grootste overeenkomst met
ons friesch oorijzer en floddermuts ?
Ook onder de nakomelingen der oude Saksen bleef tot
in deze eeuw een overblijfsel bestaan van de metalen lioofdringen of oorijzers der aloud-germaansche vrouwen. Ten
platten lande in den omtrek van Osnabrück, en misschien
ook wel elders in AVestfaleu, omsloten de vrouwen , in d'
eerste helft dezer eeuw nog , heur haarlokken met koperen
spangen of beugels , Sluuixpangcn door haar genoemd (stunt,
stuit, roor achterhoofd), en daar overheen droegen ze de
westfaalsche muts, of liever huive of kap , in Westfalen
dreepanne müsse genoemd ; 't is te zeggen : de driepandige,
uit drie panden saamgestelde muts (1).
De kaper , dat eigenaardige , op bl. 17 reeds vermelde
hoofddeksel der Priesiunen , is een echt oudfriesch kleedingstuk, en is dan ook overal in d' oudfiïesche landstreken ,
west, oost en noord nog bekend en in gebruik, maar zonderling genoeg in ons Friesland tusschen Flie en Lauers
niet meer ; zoo de kaper daar al ooit in zwang geweest zij,
wat ik betwijfel.
Dit hoofddeksel is een, door een ingenaaid stuk bordpapier stijf gemaakte kap , in vorm vrij wel overeenkomende,
altijd behalve het om den hals en boezem der vrouw hangende gedeelte , met een oudervvetsche fransche vrouwenhoed , zoo als de mode die omstreeks de helft dezer eeuw
voorschreef, dus met een in Friesland zoogenoemde kîps of
kîpse , in Holland pofhoed , in Gelderland ook wel pet, meisjespetje genoemd; of nog meer gelijkende op de kapertjes ,
(V)

Zie F . W .

lungen,

LTRA , P h t t i l e u f s c l i e

G e d i c h t e ,

Brie ie,

u . s. w . — O s n a b r ü c k ,

Wumkes.nl

184Ó.

E r z 'á l i -

24

EENIGE BIJZONDERHEDEN ,

waarmede men , heden nog wel, het hoofd van kinderen in
hun eerste levensjaar bedekt. Met een breede, ruim afhangende strook , die nek en schouders der vrouw volkomen,
haar boezen ten deele bedekt, is de kaper voorzien , en gewoonlijk vervaardigd van een zwarte stof, oudtijds meestal
van saai, later ook van fijn laken , van zijde, en vooral van
merinos. Yan binnen is de kaper gevoerd, oudtijds meest
met bont-gebloemde chits, later meer met effen gekleurde ,
gewoonlijk blauwe of peersche zijde. Men draagt de kaper
gewoonlijk los op 't hoofd , maar ze kan toch onder de kin
gesloten worden met een metalen haak , die dikwijls van
zilver, en ook wel van goud , soms zelfs met diamanten bezet was. Althans in JSoord-Holland waren in de vorige eeuw
de kapers wel van zulke kostbare haken voorzien. De kaper
is een zeer doelmatig kleedingstuk, en wordt door de vrouwen slechts buiten 's huis, in plaats van een hoed , over
oorijzer en muts gedragen.
Ik noemde hier boven de kaper een oud-friesch kleedingstuk , en dat is ze inderdaad; ze wordt of werd, even als
't oorijzer, slechts daar gedragen, waar de bevolking van
frieschen bloede is. Ook HERMANN ALLMERS, die in zijn hoogst
belangrijk M a r s c h e n b u c h — Gfotha, 1858 — een afbeelding geeft van een oosterstader Friesin, met de kaper
getooid, zeit van dit kleedingstuk dat het »nachweislich altfriesischen Ursprungs" is.
Of de kaper oudtijds ook in Friesland tusschen Flie en
Lauers aan den vasten wal, en in Groningerland in gebruik
geweest zij , heb ik niet kunnen uitvorschen. Waarschijnlijk
is dit, zonderling genoeg, wel niet het geval geweest, naardien mij niets daarvan gebleken is ; in de laatste honderd
jaren gewis niet. Slechts op een oude, aan 't Friesch Genootschap toebehoorende teekening, hindelooper vrouwen-
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kleederdrachten uit de zeventiende eeuw voorstellende, vind
ik een ldeedingstuk afgebeeld, dat aan de kaper doet denken,
maar daar toch van verschilt, vooral ook hierin, dat het van
een soort beweegbaar vizier voorzien is , als een middeleeuwsche helm, slechts oogen en neus der vrouw onbedekt
latende. Dit zonderlinge, maar zeker zeer doelmatige hoofddeksel werd door de hindelooper vrouwen gedragen als ze
bij ruw weder , soms in den laten herfst bij duistere ochtenduren. , in 't veld gingen om de koeien te melken.
In 't westelijkste Friesland, bewesten Flie (Noord-Holland),
was de kaper in de vorige eeuw nog zeer algemeen in gebruik , vooral ook aan de Zaan ; maar ze kwam er in d' eerste
helft dezer eeuw langzamerhand in onbruik. In 't noorden
van dat gewest heeft de kaper nog 't langste stand gehouden,
en is daar nog niet geheel verdwenen; vooral op de eilanden,
Wieringen , Flielaud , ter Schelling , en eveneens op 't Ameland, is de kaper nog bekend en in gebruik.
In Oost-Friesland vinden we de kaper terug , namelijk op
't eiland Borkum , waar dit hoofddeksel in de vorige eeuw
algemeen gedragen werd (zie bladz. 17). In d' oudfriesclie
landstreken aan den mond van de Weser draagt de kaper
den passenden naam van Kragenkappe. Ze is hier oorspronkelijk t'huis in de landstreek Oosterstade, rechts aan de Weser,
beneden de stad Bremen, wordt daar nog veelvuldig gedragen,
en heeft zich, in deze eeuw , van daar ook hooger op aan
de Weser verspreid.
En ook in Noord-Friesland behoort de kaper hier en daar
tot de volkseigene kleederdracht. De Friesinnen van 't eiland
Helgoland dragen haar nog heden ten dage zeer algemeen,
en volkomen in den zelfden vorm en van de zelfde stof vervaardigd als in Noord-Holland. Maar aan den vasten wal in
Noord-Friesland , o. a. te Stedesand, heeft de kaper haar
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nekstrook verloren , maar is daarentegen omzet met een smal,
zwart kantje en voorzien van een paar keelbanden. Ze is
daar eigenlijk slechts een eenvoudige kap , die ook kap in
't noordfriesch genoemd wordt, van zwarte stof, meestal van
krip vervaardigd i s , en in plaats van een hoed, buiten
's huis gedragen wordt.
Ofschoon 't dragen van oorijzers met alle recht als een
kenmerk van den frieschen volkstam in Nederland en in enkele
landstreken daar buiten, gelden kan , zoo mag men hieruit
toch geenszins de gevolgtrekking afleiden dat de bewoners
van sommige plaatsen of landstreken, bij wie 't oorijzer niet
in gebruik is , noch ook, voor zoo verre ik heb kunnen
nagaan, ooit in gebruik was, daarom niet van frieschen
stam zouden kunnen wezen. Men denke slechts aan de Hindeloopers — niemand zal beweren dat ze geen eehte Friesen
zijn : en nogthans, de hindelooper vrouwen droegen geen
oorijzers, maar een geheel eigenen hoofdtooi. Ook bij de
Friesen aan Jade en Weser is 't oorijzer niet in gebruik, en
ik heb geen sporen kunnen ontdekken dat het daar ooit in
gebruik was, ofschoon ik wel beweren durf, dat het daar,
althans bij de Rustringer, Oestringer en Wranger-Friesen
(in 't hedendaagsche Jever- en Butjadingerland) in de middeleeuwen in gebruik moet geweest zijn , en er zich, bij nauwlettend onderzoek , daar nog wel eenig spoor van oorijzers
zou laten aanwijzen. Maar zelfs op Wangeroog trof ik geen
oorijzer aan , noch iets wat daarop geleek. En ook in geheel
Noord-Friesland is 't oorijzer volkomen onbekend (1).
(1) Wel vermeldt J. G. K O H L , in zijn boek D i e M a r s e n e n
und I n s e i n der H e r z o g t h ü m e r S c h l e s w i g und Hols t e i n , 1846 , dat een 84-jarige vrouw hum verhaalde , de Kriesinnen
op 't eiland Föhr hadden vroeger onder haar hoofddoeken „grosse me-
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Ook in dit niet-dragen van oorijzers is er overeenkomst op
te merken tusschen de verschillende, zoowel hedendaagschnederlandsche als duitsche streken van 't aloude Friesland.
Want de kleederdracht der vrouwen in sommige streken van
Noord-Friesland vertoont in menig opzicht, vroeger meer
nog dan thans, groote overeenkomst met de hindelooper
vrouwenkleeding.
Gewoonlijk beschouwt men de hoogst eigenaardige kleederdracht der hindelooper vrouwen als iets geheel afzonderlijks,
en dat slechts aan Hindeloopen eigen is of was. Deze zienswijze is verkeerd. De bijzondere kleeding, die hedendaags
als bij uitsluiting de hindelooper kleeding genoemd wordt,
vooral ook de hoofdtooi, heeft wel juist te Hiudeloopen hare
eigenaardigheden het meest ontwikkeld , is wel in de 17de en
18de eeuw, door de weelde der welvarende Hindeloopers
tot den hoogsten top gevoerd, maar uitsluitend aan Hindeloopen eigen is ze niet. Te Molkwerum werd deze zelfde
kleeding , zij 't dan ook een weinig gewijzigd , tot in 't begin
van deze eeuw ook gedragen. In vorige eeuwen was ze zelfs
over den geheelen zuidwesthoek van 't westerlauwersche
Friesland verspreid , over Staveren , Warns , Scharl, waarschijnlijk ook over Koudum en Workum. Maar daar moet
ze reeds in de 16de of 17de eeuw buiten gebruik geraakt
zijn , en voor 't oorijzer der andere Friesinnen geweken. Een
bijzondere vorm van 't hindelooper kapsel, dat in het begin
dezer eeuw te Hindeloopen nog slechts door meisjes van zestot vijftienjarigen leeftijd gedragen werd , was aldaar onder
den naam van it Staiversk haed (het staversclie kapsel ;
woordelijk: het staversoh hoofd) bekend, ten bewijze dat
„tallene blankgcputzte Platten gehangen, ähnlich denen, die jetztnoch
„die friesischen Hollanderinnen tragen ," — maar ik heb meer dan eene
reden om aan de waarheid van deze mededeeling sterk te twijfelen.
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deze hoofdtooi bepaaldelijk uit Staveren afkomstig was , ofschoon dan ook te Staveren dit kapsel reeds sinds lang- was
buiten gebruik geraakt.
Over den oorsprong van deze eigene kleederdracht heb ik ,
zoomin als anderen , iets met zekerheid kunnen opsporen.
Maar ook mij, als anderen (1), komt het waarschijnlijk voor,
dat in de middeleeuwen, van de 11de tot de 16de eeuw,
toen de geheele zoogenoemde Zuidwesthoek van Friesland,
en voornamelijk Staveren, door handel en scheepvaart een
bloeiende landstreek was, toen Staveren nog als de hoofd-,
althans als de voornaamste stad van 't nederlandsche Friesland gold , toen deze geheele streek , veel meer dan andere
friesche landschappen, aan 't wereldverkeer dier dagen deelnam,
vooral met Holland en met Ylaanderen , toen ter tijde in
beschaving en ontwikkeling 't eerste land van noordelijk Europa , dat in die tijden d' oorsprong dezer kleederdracht te
vinden is. Toen hebben waarschijnlijk de weelderige en verwende vrouwen van) Staveren het eerst deze kleeding aangenomen , in navolging van de hoofsche kleederdracht dier
dagen, zoo als die toen in Holland, Vlaanderen en Brabant
en ook elders , in Duitschland en Frankrijk, »in de mode"
was, en toen mogen ze daarvoor 't aloude en oorspronkelijk
friesche oorijzerkapsel, dat elders in Friesland in gebruik
bleef, buiten gebruik gesteld hebben. Want kleedingen en
bepaaldelijk ook hoofdtooisels , die door hooge, tuiterige en
met doeken omwondene kapsels sterk aan de hindelooper
kleeding herinneren of daar in hoofdzaak mede overeenkomen,
werden in de middeleeuwen, in noordwestelijk Europa, aan
de vorstenhoven en op de burchten en in de sloten der ridders

(1)
van

Zie R O O S J E N , RuoKsic en E E K H O F F ,

Merkwaardigheden

I I i n d e 1 o o p c n , bl. 37 en vervolgens.
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on edelingen , door d' aanzienlijke vrouwen veelvuldig gedragen . even als later door de vrouwen der patricische poorters
in de vrije en rijke koopsteden. Maar toon in verloop van
tijden, door 't verval van Staveren, welvaart en weelde uit
den friesch en Zuidwesthoek weken, kwam daar deze kleederdracht ook in verval en in onbruik , uitgezonderd te Hindeloopen en Molkwerum. Want deze twee plaatsen bleven
zich nog , door scheepvaart, gedurende de 1 Ode en 17de en
een groot deel der 18de eeuw, in voorspoed verheugen , en
zoo bleef daar , ook geholpen door d' afgezonderde ligging
dier plaatsen , de oude kostbare kleeding in gebruik en in
eere , en verkreeg daar zelfs nieuwen luister en een nieuwe
uitbreiding.
Het hoofdbestanddeel, tevens 't meest eigenaardige van
't hindelooper kapsel , is de zoogenoemde foarflechter , voorvlechter , een cilindervormig, bodemloos tonnetje van zwaar
en stijf, vierdubbeld genomen presenning (grof zeildoek), van
binnen en van buiten met fijn , rood laken bekleed. Elders ,
op Marken en Schokland , neemt of nam men, als grondstof'
voor dit tonnetje , ook wel stevig bordpapier. De voorvlechter
wordt met een muts of omhulsel van fijn kamerdoek , de
zoogenoemde blynkar, blinker , overtrokken, zoodat de bovenste opening van 't tonnetje gesloten is, en de roode kleur daar
van door den blinker , ook strîipmûtse fstroepmoetse , struipmuts) genoemd, heenschijnt (1). De omhulde voorvlechter
(1) Maar als de vrouw in den rouw was , droeg ze een dichtere ,
ondoorschijnende muts over den voorvlechter. Zoo trachten de Friesinnen , met 't oorijzer gekapt, ook door 't dragen van dichte, ondoorschijnende mutsen in dun rouw, den vroolijken flonkerglans van 't gouden of zilveren hoofdsieraad te dempen. In de vorige eeuw ging men
nog verder , en omwond men, in zwaren rouw , de buiten de muts
uitkomende knoppen van 't oorijzer, met fijn zwart laken.
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wordt boven op 't hoofd, op de samengestrengelde haarvlechten der vrouw geplaatst, en dan omwonden met een
doek , die , in bijzondere vouwen gelegd, het hoofd der vrouw
bedekt en haai voorhoofd overschaduwt, op zoo'n wijze, dat
de voorvlechter met de blinker er hooger of lager, al naar
de vrouw getrouwd is of niet, boven uitsteekt, en dat de
slippen van den doek breed en vlak in den nek neerhangen (1).
Dit zelfde hoofdtooisel vinden we nog lieden , in hoofdzaak , terug op 't eiland Marken . en 't was ook, tot in
't begin dezer eeuw, op 't eiland Schokland in gebruik.
Trouwens, Markers en Schokkers zijn van frieschen stam.
Maar op Harken helt het tonnetje naar achteren over; te
Hindeloopen , bij de getrouwde vrouwen , naar voren. Op
Schokland stond het recht op , even als bij de hindelooper
maagden. De doek, die te Hindeloopen om voorvlechter
en blinker gelegd wordt, draagt daar den naam van sendoak, zondoek, ten bewijze dat hij oorspronkelijk slechts
diende om buiten 's -huis , als de zon scheen, of slechts
in den zomer , als de felle zonneschijn lastig wezen kon,
't hoofd en vooral de oogen der vrouw te beschutten, en
dat die zoudoek eerst later, toen men daartoe kostbare indische stoffen bezigde, uit weelde , ook binnen 's huis en
't geheele jaar door gedragen werd. Maar op Marken en
Schokland bleef men den ouden eenvoud getrouw , en draagt
{\) De hindelooper vrouwen doorvlochten heur haar met witte banden of linten; dit zelfde gebruik heerscht nog heden te Lucem in
Zwitserland.
Zeer veel overeenkomst met den hindelooper voorvlechter vertoont het
zoogenoemde Kübeleshäubcheii (Kübel =; tobbe , kuip, tonnetje), dat in
sommige streken van Zuid-Duitschland , vooral in Zwabcn , en ook ,
cenigszins gewijzigd , hier en daar in Hessen , tot d' eigene volkskleederdraeht behoort. Het zwabisehe Kübeleshavbchen en de friesche voorvlechter zijn oorspronkelijk wel een en 't zelfde hoofdtooisel.
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of droeg men, dagelijks weg, geen zondoek om 't hoofd.
In den vollen zomertijd echter, en vooral in den hooioogst,
die op Marken grootendeels aan de vrouwen wordt overgelaten , beschutten de marker vrouwen haar hoofd ook met
een doek , die ze dan op volkomen de zelfde wijze als do
hindelooper vrouwen doen , om haar kap leggen , met de
slippen afhangende in den nek. Als de marker vrouw haar
zondoek draagt, heeft haar kapsel de grootste overeenkomst
met den hindelooper hoofdtooi, uitgenomen dat het andersom,
naar achteren gewend , staat, en van minder kostbare stoffen
vervaardigd is.
De marker vrouwen later, ter Aveerszijden van 't gelaat,
twee lange haarlokken uit haar kap langs de wangen naar
beneden hangen ; 't overige haar is , op een klein kransje op
't voorhoofd na , als te Hindeloopen , onder 't kapsel geborgen. Zoo deden ook , in oude tijden , de hindelooper vrouwen.
Later nam men , te Hindeloopen , die natuurlijke , lange lokken al kleiner en kleiner, en ten slotte werden ze er vervangen door twee kleine , dunne , gedraaide , twee of drie
duim lange lokjes van zwart paardehaar; even als bij 't noordhollandsche oorijzerkapsel, vroeger meer dan thans , ook lokjes
en krulletjes van vreemd haar gedragen worden , ter vervanging van de natuurlijke lokken. Op 't eiland Schokland was
men nog meer aan d' oude germaansche zede, om 't haar in
lange lokken vrij te laten hangen, trouw gebleven. Daar lieten
de vrouwen heur haar niet slechts van voren, maar ook
achter in den nek, onder den rooden voorvlechter weg, los
en vrij over den rug naar beneden zwieren, even als tot
deze eeuw nog bij de Friesinnen in 't Sagelterland, en tot
in de vorige eeuw bij de Friesinnen op 't eiland Sylt in
gebruik was.
Te Hindeloopen wordt deze oude kleeding tegenwoordig
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nog slechts door een paar oude vrouwen gedragen , en zal
daar geheel verdwenen zijn , eer deze eeuw ten einde is. De
hindelooper vrouwen dragen thans veelal het gewone friesche
oorijzer. Op Marken heerscht de oude kleederdracht nog
algemeen en onveranderd ; op Schokland stierf ze in d' eerste
helft dezer eeuw reeds uit, en werd vervangen door 't oorijzerkapsel , zoo als men dat aan den vasten wal in Overijssel,
in d' omstreken van Kampen draagt. Tegenwoordig hebben
de Schokkers hun veeg eiland met der woon verlaten, en is
er van de schokker eigenaardigheden in de kleeding niets
meer overgebleven.
In Noord-Friesland vinden wij in d' oude volkskleederdracht
enkele stukken van cle hindelooper kleeding terug, bepaaldelijk bij de vrouwen , en vooral ook wat het hoofdtooisel
aangaat. Zoo dragen op 't eiland Helgoland de vrouwen een
rood-wollen of rood-lakenschen bovenrok. Deze rok komt
volkomen overeen met den rood-wollen of rood-lakenschen
rok der hindelooper vrouwen , met het door haar zoogenoemde ra-wol-himd , ook daarin dat deze rok onderom bezet
is met een handbreede strook van andere stof en kleur,
welke strook , te Hindeloopen sterns genoemd , juist het eigenaardige van dit kleedingstuk uitmaakt. Te Hindeloopen is
deze sterns van zwart fluweel, maar op Helgoland van geel
laken.
»Wie sind so schön auf Helgoland ,
»Die Mädchen und die Weiber !
»Der rothe Rock mit gelbem Rand,
»TJmschliesst die schlanken Leibér ,"
zoo als de dichter, JULIUS VON RODENBERG in zijn M a r y
vom O b e r l a n d e er van zingt (•!').
(1)

Ook aan de Weser in den omtrek van de stad Minden, dragen
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Die hoogroode en hardgele kleuren van den helgolander
vrouwenrok passen, naar mijne meening, slecht te zamen.
Maar ook weer op 't eiland Schokland werden oudtijds die
grelle kleuren in de vrouwenkleeding hij een gevoegd; de
schokker vrouwen droegen losse , rood-lakensche mouwen ,
die op de naden met breede, geel-zijden biesen uitgemonsterd
waren.
Op de noordfriesche eilanden is , sedert het begin dezer
eeuw, veel eigenaardigs in de kleederdracht verloren gegaan.
Tot dien tijd toe droegen de vrouwen op Sylt een in hooge
mate bijzondere Meeding, waardoor ze zich ook van andere
Noord-Friesinnen onderscheidden. Om te groote uitvoerigheid
te mijden , zal ik die kleederdraclit hier niet nader omschrijven. Men kan er over nalezen K. J. CLEMENT, Die Lebens- und L e i d e n s g e s c h i c h t e der F r i s e n (Kiel,
1845), op bl. 150, en 0. P. HANSEN , O h r o n i k der
f r i e s i s c h e n U t h l a n d e (Altona, 1856), op bl. 134. In
laatstgenoemd werk vindt men ook een afbeelding van een
Sylterin uit liet midden der 17de eeuw, in volkseigene
kleederdracht; een andere, uit de 18de eeuw, in't werkje
van C. P. HANSEN, Die n o r d f r i e s i s c h e I n s e l Sylt
'(Leipzig, 1859), en nog een andere in de hoogduitsche
overzetting van De Lapekoer, in K. J. CLEMENT'S D e r
Lappenlcorb von (xabe S e h n e i d e r aus W e s t f r i e s l a n d (Leipzig, 1846). De Sylterinnen lieten vroeger
lieur haar los om 't hoofd hangen ; in de 17de eeuw kort
afgesneden als een man., in de 18de eeuw met lange lokken
over schouders en rug golvende. Boven op 't hoofd droegen
de vrouwen zulk een rooden rok als bovenrok, en wel met een blauwe
onderrand of sterns. Als onderrokken, en zonder sterns, behooren ze
ook elders veelvuldig tot de volkseigene kleederdrachten.
V. F. XV.
'
3
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ze 't bekende tonvormige tooisel, overeenkomende met den
hindelooper voorvlechter, en dat in Noord-Friesland den
naam draagt van hüiu, huif, huif, huive, hoogduitsch
Haube. Maar de sylter voorvlechter was niet rood van kleur
als overal elders in Friesland , maar van zwart fluweel, en bij
feestelijke gelegenheden aan den bovenrand omzet met een krans
van eivormige zilveren doppen of knoppen. »Sölwer Eier wp
höörhinf" zie deel XII van dit tijdschrift, bl. 92 en 129.—
Behalve dat de hedendaagsche sylter vrouwen een witten
doek , in 't sylter friesch hauddoók (ons haeddoek, holdoeh ,
hoofddoek ; zie bl. 8 hiervoor) genoemd, als een hindelooper
zondoek op eigenaardige wijze om 't hoofd geslingerd dragen,
ook met de slippen in den nek , en zóo dat slechts het gelaat onbedekt blijft, is er heden ten dage op Sylt niets eigenaardigs meer overgebleven in de kleeding der vrouwen.
Anders is het op de eilanden Föhr, Amrum en de Halligen ; want ofschoon de nieuwe tijd , die overal dor volksoigene kleederdrachten zoo vijandig is, sedert het begin dezer
eeuw ook hier zijn onweerstaanbren invloed gelden laat, zoo
is er jtoch op deze eilanden, wat de vrouwe nkleeding aangaat , nog veel bijzonders overgebleven. Oudtijds droegen
er de vrouwen een voorvlechter of huive , niet minder hoog
en tuiterig als die der hindelooper vrouwen, en ook , als
die , van stijfgemaakt rood laken vervaardigd. K. J. CLEMENT ,
in zijn L e b e n s - u n d L e i d e n s g e s c h i e h t e der F r i s e n , zegt van dezen hoofdtooi: »"Das erste war die Haube
»//nho/, welche kreisförmig" (cilindervormig is beter) sist und
»halb aus feinem scharlachrothen Tuch besteht; die Hinter»liälfte war roth; die Vorderhälfte gestickt." J a , maar een
oude Noord-Friesin verzekerde mij dat deze beschrijving van
CLEMENT niet volkomen nauwkeurig is ; volgens haar was de
geheel c voorvlechter van rood laken , maar de voorste helft
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werd met wit stikwerk overdekt. »Früher trug man auf Am»rum und Föhr nur diese Haube. Sie ist das Zeichen der ver»heiratheten Prau. Die Haube kostete eiuen Species ( / 2.70)
»und mehr. Später trugen sie ein weisses Kopftuch darüber.
»Die Schleifen dieses Kopftuchs , welches hadsküd" (had ,
y>haed , hoofd ; skûd , short, schort)" heisst, waren auf dem
»Kopf aufgebunden ; ging man aber zur Kirche, so mussten
»sie vorn herunterhangen. Ueber dem hadskvd war ein Tuch
;)von allerlei Farben gebunden , doch so , dass ein Streifen
»oder Kante vom hadsküd unter dem Tuch herausstand. Von
»dieser alten Kopftracht ist nur ein Tuch und die Haube"
(zondoek en voorvlechter) »geblieben."
Op dezen voorvlechter of huif der noordfriesche eilandbewoonsters heeft de mode ook al haar veelvermogenden
invloed uitgeoefend. Sedert het begin dezer eeuw veranderde
hij vaii fatsoen, en werd al platter en platter, zoodat hij thans
weinig meer is dan een ronde roode lap. Plet hoofdtooisel
der vrouwen van Föhr, Amrum en de Halligen is tegenwoordig zonder onderling verschil. De vrouwen vlechten heur
haar in lange strengels, die ze rondom 't hoofd winden en
bevestigen. Over die haarvlechten heen zetten of leggen zij ,
meest op 't achterhoofd, de bovenbeschrevene rood-lakensche
en wit bestikte voorvlechter of huif. Dan nemen ze een
grooten doek , meestal zwart, altijd zeer donker van kleur,
met bont-gebloemden rand , vouwen hem op eigenaardige
wijze en winden hem om 't hoofd, zóo dat de randen van
den voorvlechter er door bedekt worden, maar het midden
er van onbedekt blijft. Dit is het hoofdtooisel uitsluitend der
getrouwde vrouwen. De meisjes en ongetrouwden dragen den
rooden voorvlechter niet, maar den zwarten hoofd- of zondoek wel, zoodat heur haarvlechten op den kruin van 't hoofd
onbedekt blijven. En juist zoo ook droegen de hindelooper
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maagden.iu de 17de eeuw , en de marker jonge dochters in
de 18de eeuw nog, niet den voorvlechter of de kap der gehuwde vrouwen , maar strengelden zich de gevlochtene haren
met smaakvolle kunst om 't hoofd. En zoo is 't ook eigenaardig. Ook bij de meeste volkseigene kleederdrachten in
Duitschland draagt de maagd heur gevlochtene haren onbedekt,
en tooit ze zich eerst op den dag van haar huwelijk, of
daags daarna, met k a p , huive of muts der getrouwde
vrouwen.
Het zwarte keurslijf (miederj, te Hindeloopen oelof, swart
bratten oelof genoemd, wordt ook op Föhr gedragen, even
als te Hindeloopen. Maar terwijl de hindelooper vrouwen
haar keurs dicht reven met een bonte veter, waaraan tot
sieraad een gouden rijfpen (rtuer, rieuiverj, doen de föhrer
vrouwen dit met een zilveren, enkelen ook met een gouden
ketting. Ook is haar keurs bezet met zeer fraai bewerkte,
groote zilveren knoopen , of ook wel haken, waar achter de
ketting loopt. Een uitvoerige beschrijving dezer in der daad
fraaie en kostbare föhrer kleederdracht vindt men in 't werk
van Gh "WEIGELT , D i e n o r d f r i e s i s c h e n I n s e i n v o r m a l s u n d j e t z t (Hamburg, 1873). En in het tijdschrift
D i e G r a r t e n l a u b e , jaargang- 1856, bl. 181 , vindt men
een afbeelding van drie Noord-Friesinnen in haar volkseigene
Meeding , een vrouw van Sylt, een van Amrum en een van
de Halligen voorstellende. De voorvlechter of huif der Halligvrouw is wat hooger dan die der Föhringerin, en zij is
ook zonder hoofd- of zondoek voorgesteld. De overeenkomst
van de kleeding der föhrer en halliger vrouw met de hindelooper kleederdracht valt bij deze afbeelding bijzonder duidelijk in 't oog.
. Yoor we hier van voorvlechter en zondoek der hindelooper,
marker en schokker vrouwen en der noordfriesche eüandbe-
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woonsters afscheid nemen , moet nog vermeld worden , dat
deze kleedingstukken in vroegeren tijd ook in zwang geweest
zijn bij de vrouwen van d' eilanden Ameland en Flieland ,
en hoogst waarschijnlijk ook hij die van ter Schelling (zie
LE FRANCQ VAN BERKIIEY , N a t u u r l i j k e H i s t o r i e v a n
H o l l a n d , dl. n i , bl. 575). Tot omstreeks de helft dezer
eeuw waren er op 't Ameland nog enkele oude vrouwen ,
die dit oude kapsel droegen. Maar tegenwoordig dragen
d' amelandsche vrouwen, even als de flielandsche en terschellingsche, het gewone noordhollandsclie oorijzer met bijbehoor (1).
Op het vaste land van Noord-Friesland bestaat ook een
volkseigene vrouwenkleederdraeht, die daar tegenwoordig
echter ook al in verval is , en daar nog slechts door oude
vrouwen gedragen wordt. Maar deze kleederdracht schijnt
mij toe meer een duitsche te zijn, dan een oorspronkelijk
(l) Om de wille der volledigheid moet hier nog vermeld worden
dat de vrouwen der zoogenoemde Saksen in Zevenburgen (Hongarve)
ook den voorvlechter dragen , boven op den kruin van 't hoofd , op de
gevlochtene haarstrengels. Deze voorvlechter draagt men zonder zondoek ;
hij is hoog , tuiterig van vorm , van zwart fluweel vervaardigd,, en komt
dus met de sylter tuithuif 't meeste overeen. De voorouders dezer zevenburgsche Saksen waren lieden uit verschillende nederduitsche stammen,
van den Beneden-Rijn , uit Vlaanderen en andere nederlandsche gewesten , uit den Harz, Thüringen, enz. die in de 12de eeuw zich in Hongarye hebben neergezet, en daar tot heden toe hun nationaliteit en
eigenen nederduitschen tongval bewaard hebben. Het is meer dan waarschijnlijk dat er zich ook Friesen onder deze landverhuizers bevonden
hebben; zoo kan die hedendaagsche zevenburgsch-saksische tuithuif
nog wel van hen herkomstig zijn.
In het tijdschrift D i e G a r t e n l a u b e , jaargang 1874, bl. 5,
komt een afbeelding voor van een zevenburgsch-saksische bruid , met
den zwarten voorvlechter gekapt.
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friesche ; want voorvlechter of tuithuif en zondoek komen er
niet bij te pas , en 't oorijzer nog veel minder. Ze is daar
waarschijnlijk in de 17de of 48de eeuw, voor d'ouderwetsche echt-friesohe kleeding, zoo als die op d' eilanden bestaan
bleef, in de plaats gekomen , en uit d' aangrenzende duitsche
landstreken van Sleeswijk-Holstein ingevoerd. De bekende
noordfriesche taal- en letterkundige M. NrssEN, onderwijzer
te Stedesand, een waardige Stand-Fries , had de goedheid
mij die kleederdracht, zoo als die nog bij oudere vrouwen in zijn woonplaats in gebruik i s , te beschrijven.
Om de wille der merkwaardigheid, en wijl deze eigenaardige kleeding', die eerlang volkomen zal verdwenen zijn,
zoo verre ik weet, nog nergens beschreven is , moge die
mededeeling, in 's mans eigene woorden, hier een plaats
vinden.
»Die nordfriesische Festlandsfrau, die ihr Kopfputz anle»gen will, kämmt zu erst alle Haare zuriick , und legt darm
jdas Haarband um Schädel und Nackeii , und steekt das
»letzte Ende mit einer Knopfnadel fest. Das Haarband (de
y>herbindtli, hierbind) ist entweder roth oder grim , von feiner
))Wolle selbst gesponnen und selbst gewebt. Es ist so lang,
»dass es zwei- bis dreimal ran den Kopf gewunden werden
»kann. Darauf nimmt man de muss , welcher aus einen
»bogenförmig ausgebuchten Streifen Tüll besteht, mit kost»baren Spitzen besetzt und an ein Klosterband festgenäht is,
Tiund legt ihn so auf den Kopf, dass die beiden Ovale in
»den Schläfen zu liegen kommen. Man bindet denselben. mit
»dem Klosterband um Schädel und Nacken fest; der Knoten
»liegt oben auf dem Kopfe. Dann nimmt man die Haube
T>[jù stelt) huil

edder ju posed hidlj und setzt sie auf den

»Hinterkopf, dass die ungeflochtenen Haare nirgends he»raus steek en , und bindet sie unter dem Kinn mit rothen
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»oder schwarzen seidenen Bändern fest. Die Haube ist steif,
»reich gestiokt, oft mit Gold- und Silberdrath. Es ist eine
»walire Pracht! Endlich nimmt man das weisse Scheidetuch
yydc Skidek), welcher aus geblümten oder geflammten Tüll,
»mit prachtvollen Spitzen besetzt, besteht, die vorne mit
seinen Messer in Kerben gelegt werden , und bindet ihn
süber Haube und muss so , dass die Kanten der Spitzen an
»dem muss in den Schläfen herausstehen. Muss und skidek
ssind in Amidam »(stijfsel)" gesetzt und geplättet. Bei Trauer
»setzt man eine schwarze Haube auf; auch die alten Frauen
»tragen nur schwarze Hauben. Die bauschige Haube (jü
y>posed hulll ist für täglich von Kattun , aber für Sonntags
»besteht sie oft aus weissem , geblümten Tüll, und wird
»gleichfalls mit muss und skidek getragen. Die Kappe (jü kap]
»ist der äusserste und letzte Theil vom Kopfputz der Frauen.
»Sie besteht aus sohwarzem Krepp , ist steif, undhateinen
?mit schwarzen Spitzen besetzten Rand." (zie bladz. 25
en '26 hier voor).
f>"Wass die übiïge Kleidertracht der nordfriesischen Fest»landsfrauen betrifi't, so muss bemerkt werden das dieselbe
»fast schoii ganz untergegangen ist. Kaum dass noch hie
«und da eine alte Frau sie trägt. Sie besteht aus ein rump,
sUnteijacke ohne Aermel; eine pi, Unterrock von Web
»oder von AVollengarn gestrickt; eine köwel, auch nur ein
»Unterrock , gestreift, mit vielen Falten ; ein Leibchen oder
»Spenser, mit langen Aermeln, ohne Schöösze, aber hinten
»im liücken einige abstehende Falten. Rump und pi sind
»hinten durch Haken und Augen verblinden; so auch köwel
»und Leibchen. lm Soinmer trägt man eine Jacke mit kurzen
»Aermelu. Zie dieser Tracht gehort auch noch eine Schürze
»(de short). Dazu rothe Strumpfe , und Schuhe mit blanken
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sSchnallen. Beide letzte Stüoke sind schon giinzlicli abge» kommen."
Uit al het hier medegedeelde aangaande de kleederdracht
der Friesinnen in 't westen , oosten en noorden , 't zij ze dan
met oorijzer en muts, of met voorvlechter en zondoek gekapt zijn, blijkt ten volsten , en niet minder duidelijk dan
uit de taal, de eigennamen, de zeden en gewoonten , enz.
d' oorspronkelijke eenheid van 't friesche volk in de hedendaagsche nederlandsche en duitsche streken van 't aloude
Friesland in zijn grootsten omvang.
JOHAN WINKLEE,

HAARLEM.
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