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Lang van draad 

Oude ambachten in  
het Stadsmuseum `Hof van Hessen´ te Huissen:   

touw draaien, spinnen, weven, kantklossen 
en ander handwerk 

 
 3 september 2011 

10:00-16:00 uur 
 
 

 
 

De "wijze maagden" van Pieter Breugel de oude aan het spinnen  
(gravure, 16e eeuw).  

(uit: P. Fierens; Peter Bruegel, sa vie, son oeuvre, son temps, 
 Richard Masse Éditeurs, Paris, 1949, pl. XIII.) 

 
 
Draden spinnen kunnen spinnen heel goed, vooral om vliegen mee te vangen. 
Mensen kunnen ook draden spinnen, maar zij gebruiken het om er touw en kleding 
van te maken.  Veel mensen kopen tegenwoordig alles in de winkel, maar heel 
vroeger maakten de mensen het zelf.  Een touw zelf maken, om zich in de 
vuursteenmijnen te kunnen laten zakken bijvoorbeeld, hoe zouden de prehistorische 
mensen dit voor mekaar hebben gekregen? En hoe maak je warme lappen om een 
wambuis, jak of mantel mee te maken voor de winter? En wanneer je een mooie 
kanten kraag op je hemd wilt dragen, waar komt die vandaan? 
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Op 3 september 2011 laten verschillende mensen in het Stadsmuseum zien wat je 
allemaal met een lange draad kunt doen: touwdraaien, spinnen, weven en 
kantklossen.  
 
Touw 
 
Voor het maken van touw op een 
traditionele manier worden de vezels 
van planten gebruikt, zoals vlas, jute, 
hennep en ramie, maar ook met de 
vezels van brandnetel (neteldoek) kun 
je draden spinnen, als je maar weet hoe 
dat moet.  
 
Op nevenstaande afbeelding zie je de 
planten van ramie en jute. (C.M. W. 
Waleson; Handwerken Handleiding tot het 
geven van onderwijs op de school, 2e dl., P. 
Kluitman, Alkmaar, 1886, plaat VIII) 
 
Vele dunne draden maken een dik draad en vele dikke draden vormen een touw, 
tenminste als je de slag te pakken hebt gekregen, anders ben je de klos. Johan van 
Deelen (Kekerdom) en Henk Megens (Haalderen) helpen je om zelf een springtouw 
te maken op de touwslagersbaan in de museumtuin. Het draaien van het draad tot 
touw is geen zwaar werk, maar wel een langdurig en eentonig karwei. In die tijd 
werden kinderen ingezet om dat werk te doen, zo ook Michiel de Ruiter, toen hij nog 
geen admiraal ter zee was. ("Een draaiersjongen" uit: R. Hol;  De jeugdige Zanger, 

Noordhoff, Groningen, zj. Met dank aan 
Johan van Deelen.)  
 
In Huissen werkten er eeuwenlang 
touwslagers op de Touwslagersbaan. A. J. 
Demon schreef over de touwslagersbaan in 
Huissen (Mededelingen van de  HKH, jrg. 
13 (1988), blz. 129-133, 133-135). In de 
17e eeuw werkte hier Jan Arnts als 
touwslager en velen uit Kleef en later de 
familie Muller. (P. Driessen; genealogisch 
bestand van de HKH) In die tijd waren er 
vele meters touw nodig voor bijv. het want 
van een schip, maar ook rondom het huis 
en op de boerderij en de tuinderij; 
bijvoorbeeld om water te putten  (er was 
toen nog geen waterleiding), om de kar te 
trekken of om iets vast te binden. 
Bovendien sleet het touw snel, zodat er 
ieder jaar (met Pasen) nieuw touw 
aangeschaft moest worden voor de koeien, 
het werk op het land en in het huishouden. 

 
(Afb. Vlaamse man in 16e eeuw, uit: Foote, Time-Life, p. 127.) 
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Naast touwslagers, waren wevers en wolspinners de hele dag met draadin de weer 
in het middeleeuwse Huissen. Zij vervaardigden draad om kleding te breien of om 
lappen te weven en daar kleding van te naaien. Volgens het genealogisch bestand 
van de Historische Kring Huessen werkten er in de 17e eeuw enkele wevers uit 'het 
land van Kleef' (nu Duitsland) in Huissen. Waarschijnlijk, dat zij in de Weverstraat 
werkten. Veel wevers (17 staan er door de eeuwen vermeld) waren ook kleermaker. 
In de 18e en 19e eeuw werden de stoffen blijkbaar gekocht en niet meer zelf 
gemaakt, want daar komen mensen voor, die zich gespecialiseerd hadden in het 
beroep "kleermaker". Naast de kleermakers uit die tijd, vinden we wel 45 naaisters, 
die in Huissen woonden en werkten.  
 
Spinnen 
 
Maar wat er allemaal wel niet nodig is, voor 
het zo ver is, dat je een kledingstuk kunt 
dragen! Voor kleding gemaakt van wollen 
laken bijv. was het nodig eerst de schapen 
van hun vacht te ontdoen door deze te 
scheren, de vacht te kaarden, de wol tot 
draad te spinnen (spoelen met zout en 
eventueel verven) en het wollen garen te 
weven. Wanneer dit wollen garen getwijnd 
wordt, is het ook geschikt om te breien (zie 
onder). 
 
 
Om de schaap van zijn vacht te ontdoen, wordt deze geschoren met een 
schaapsscheerdersschaar, zoals te zien is op een schilderij uit Brabant in 1559 van 
Pieter Breugel de oude, Schilderij met gezegden de blauwe huik. (Afb. uit: T. Foote: De 
wereld van Breugel, Time-Life International, (1968) 1973, zp., p. 153.)  
 

Op hetzelfde schilderij zien we ook een vrouw 
spinnen met een spintol. (ook afb van Adam en 
Eva) Het spinnen van schapenwol met een spintol 
neemt veel tijd in beslag. In de vitrine in het 
Stadsmuseum zijn spintollen uit de prehistorie te 
zien. Voor wie het een keer zelf wilt proberen, is er 
een model spintol met wol beschikbaar op deze 
dag. Later, na de uitvinding van het spinnewiel, 
ging het al iets sneller. Hendrik Willem Hendriks uit 
Arnhem zal daar alle dagen mee gewerkt hebben, 
want hij werkte in Huissen als 'wolspinner' (1776-
1829). (P. Driessen, genealogisch bestand HKH) 
De heer Theo Arnts uit Huissen zal ons voor doen, 
hoe je moet spinnen op een spinnewiel. Maar dan 
ècht en niet zoals het dametje in het liedje "Daar 

was een wuf, die spon", want die werkte zonder spoel ('tooreltje'), dus deed zij maar 
net alsof (uit: Gehrels; Hoy, een lied.) 
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Breien 
 
Op een afbeelding van rond 1400 zien wij in 
een kasteel een heuse jonkvrouw een hemd 
breien. Zouden de adellijke bewoonsters en 
hun hofdames van de Burcht in Huissen dit 
toen ook zo gedaan hebben? Aan de tekening 
is in ieder geval af te lezen, dat de vrouwen 
rond 1400 al wisten, hoe je met vier pennen 
kon breien.  
 
Anno 2011 worden sokken nog steeds met vier 
pennen gebreid, zoals te zien is in het museum 
op deze dag. Het is juist zo handig om met vier 
pennen te werken, want zo kun je rond breien 
en hoef je niet steeds de toeren heen en weer 
te breien, zoals in het liedje over breien 'Keer 
omme' ("Kluwentje garen", uit: Pollman en 
Tiggers; Kinderzang en kinderspel III, p. 46). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Afb. links: Ankunft der Engel (Buxtehuder Altar) 
ca. 1400, uit: I. Möller; Meister Bertram, VEB 
Verlag der Kunst, Dresden, 1983, pl. 12.)  
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Weven 
 
Een andere manier om van draad een kledingstuk te maken is door het weven van 2 
groepen draden (schering en inslag van o.a. wol 
en linnen) lappen te maken, deze te knippen en 
aan elkaar te naaien, zodat er bijvoorbeeld een 
tuniek, hoofddoek of omslagmantel ontstaat. Voor 
het weven van draden tot een doek, heb je een 
weefraam nodig. De prehistorische boeren (rond 
700 voor Chr.) moeten al geweten hebben hoe je 
moet we weven op een weefraam, waarbij 
weefgewichtjes werden gebruikt, want in Huissen 
zijn dergelijke weefgewichtjes gevonden (zie 
vitrine in het Stadsmuseum). 
 
(Afb.. uit: Janssen; Verleden Nederland, p. 74 e.v.). 

 
 
Dit weefraam was de voorloper van het huidige 
(hand)weefgetouw, zoals Mevrouw Loes Bookelmann uit Gendt op deze dag in het 
museum zal laten zien.  
 
Door te weven kun van je van alles en nog wat maken, wat de mensen nodig hebben 
voor dagelijks gebruik (een kussen om op te zitten bijv.), toch bracht het werk de 
wevers niet veel op, zoals we horen, wanneer we het lied over de "Vier weverkens" 
zingen: De muizen gaan er dood van de honger, omdat er niets te halen valt in de 
provisiekast van de wevers. ("Vier weverkens",  uit: Gehrels; Hoy, een lied, p. 214 en 
"Daar zat er een wevertje", uit: Pollman en Tiggers; Kinderzang en Kinderspel, dl. III, 
p. 38.) 

 
Middeleeuwse kleding 
 
We kunnen er gerust van uit gaan, dat de mensen 
in het middeleeuwse Huissen zelf touw en kleding 
maakten. Maar hoe het er allemaal precies heeft 
uitgezien in 1314 is moeilijk na te gaan. Wel zijn 
er afbeeldingen uit andere streken en latere tijden 
te vinden, die een aanwijzing kunnen zijn voor de 
kleding van de Huissense mensen van toen.Op 
een altaarstuk uit Grabow (eind 14e eeuw) van 
Meister Bertram zien we bijvoorbeeld een 
akkerman, die draagt een tuniek, terwijl zijn 
vrouw, met een gewaad en hoofddoek om, aan 
het spinnen is met spinstok en spintol. 
 
 
 
(Afb. Adam en Eva aan het werk (Grabower Altar, 
1379-1383), uit: I. Möller; Meister Bertram, VEB Verlag 
der Kunst, Dresden, 1983, pl.. 6.) 
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De Huissense marktvrouwen zullen zich in die tijd 
ook hebben moeten beschermen tegen de kou 
met dikke wollen kleding, net zoals in het Vlaan-
deren aan het eind van de 16e eeuw, zoals te 
zien is op deze tekening.  
 
 
 
 
 
 
 
(Afb. rechts: Tekening van  P. Bruegel de oude, ca 
1558, uit:T. Foote; De wereld van Breugel, Time-Life 
International, (1968) 1973, zp., p. 125.) 
 
 
 
 
Op sommige dagen kun je de mensen van het museum tegenkomen in een 
middeleeuws gewaad (zie onder). Mogelijk dat de mensen in Huessen in het land 

van Kleef in 1314 er ook 
zo bij liepen. Wie zal het 
zeggen?   
 
  
 
(Afb. uit A. Melzer (uitg,); 
Die Bilderwelt des Piet 
Bruegel, AB Productions, 
Weert, 1976. ) 

 
 (foto's rechts: HKH 

historische costuums op de 
Huissense dag 2011) 
 
 
 

Voor wie het leuk lijkt om tijdens het jubileumjaar in 2014, wanneer Huissen 700 jaar 
stadsrechten heeft, tijdens manifestaties in 
historisch kostuum voor een sfeervolle entourage te 
zorgen, kan terecht bij Dorine Corten (ook aanwezig 
op het riddertournooi op kasteel Doornenburg) om 
authentieke middeleeuwse kleding te kopen 
(dorinecorten@hotmail.com).  
 
Wie het leuk vindt, om  zelf middeleeuwse 
boerenkleding te maken, zie: W. Zerkowski, R. 
Fuhrmann; Kleidung des mittelalters selbst 
anfertigen, Zauberfeder Verlag, Braunschweig, 
(2007) 2009.  
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Om het verschil te duiden: Waar aan kun je zien in de kleding 
op de foto links, dat deze vrouw geen boerenvrouw was, maar 
een koningin?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H. Elisabeth van Thüringen, M. Andriessen, 
 Lange Kerkstraat, Huissen (foto: J.E.) 

 
 

 
Wie zich verder interesseert voor oude patronen van de streekdracht in Huissen e.o. 
rond 1900, kan op de website "Het geheugen van Nederland" van het Nationaal 
Openlucht Museum oorspronkelijke voorbeelden vinden. Het valt op, wanneer we de 
patronen van 1900 vergelijken met de kleding uit het jaar 1000, dat er weinig is 
veranderd in de snit van de kleding van de boerenstand (de streekdracht) door de 
loop van de eeuwen. Wel kwam er door de uitvinding van het vervaardigen van kant 
een verandering in de versiering van de kleding. 
 
  
Kantklossen 
 
Na de middeleeuwen, vanaf de 16e eeuw, namelijk kon men op een nieuwe manier 
van draad stoffen maken, namelijk door middel van het kantklossen. Deze kanten 
stoffen werden als kostbare versiering op kleding als kraag en manchetten of als 
mutsen gedragen om zondags in de kerk mee te pronken. Net als het 'Koningskind' 
in het liedje "Voor het kantkussen". ("Speldewerksterslied", uit: D. de Lange et al 
(samenstell.); Nederlandsche Volksliederenboek, 13e druk, Sijthoff´s uitg. Leiden, 
1928, p. 244-245 en  Voor ´t kantkussen, p. 246-247). Mevrouw Riet van der Pol uit 
Huissen zal ons laten zien hoe het gaat. 
 
 
En voor wie dit alles te hoog gegrepen is, begint gewoon met vingerhaken en 
punniken. Kortom, je kunt van alles met een lange draad. 
 

 
(foto: J.E.) 


