
De munkedamer vrou en de munkedamer maecht 
 
De klederdrachtpaneeltjes (± 1550) 
 
In Museum De Speeltore hangen twee fraaie reproducties (de Munkedamer Vrou en de Munkedamer Maecht) 
van de 24 klederdrachtpaneeltjes die het Rijksmuseum te Amsterdam in bruikleen heeft van het Bayerische 
Staatsgemälde. Het Rijksmuseum was voorheen bezitter van 12 paneeltjes sinds 1889. 
 Vanwege de historische waarde ten aanzien van het regionale vrouwenkostuum besloot men in 1925 
de serie in bruikleen af te staan aan het Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem. Helaas zijn deze in 1944 bij 
oorlogshandelingen verloren gegaan. Resteert ons nu alleen nog foto’s van deze 12- delige reeks. Ook bestaan 
er 18 klederdrachtpaneeltjes, waarvan er zes (rond 1973) gekocht zijn door een antiquair in Leeuwarden. De 
vrouw uit Monnickendam wordt afgebeeld bij de reeks van 24 en bij de zes uit de reeks van 18. de maagd uit 
Monnickendam wordt afgebeeld bij de reeks van 24 en de reeks van 12. de paneeltjes zijn niet gedateerd en 
niet gesigneerd. 
 Op de houten paneeltjes zijn de vrouwen en maagden afgebeeld uit Nederland (Noord- Holland en het 
kustgebied van de Zuiderzee). Op elk  paneeltje staat de woonplaats en de status van de vrouw aangegeven 
d.m.v. de betiteling vrouw of maagd. Men vermoedt dat de paneeltjes van omstreeks 1550 dateren op grond 
van de laat- gotische belettering en op het feit, dat meerdere vrouwen, gezien hun kleding, van rooms- 
katholieke allure getuigen. Deze zijn dus geportretteerd voor de reformatie in Noord- Holland zijn intrede deed. 
Er woonden in de dorpen nog veel katholieken, maar men mag aannemen dat de vrouwen zicj in die roerige 
tijd niet zo demonstratief als rooms- katholieken zullen hebben laten portretteren. De datering zal dus voor 
1572 gesteld moeten worden. In dat jaar werd vanuit Enkhuizen door geheel West- Friesland en Waterland de 
zijde van Prins Willem van Oranje gekozen. In 1573 kwamen namelijk op raad van de prins ook afgevaardigden 
uit Monnickendam en Edam te Hoorn bijeen. Waaruit blijkt dat geheel Noord- Holland benoorden het IJ toen al 
de zijde van de opstand gekozen had. 
  

 
 Een studie over de klederdracht is moeilijk uit te voeren, daar de originele kledingstukken nog slechts 
spaarzaam en veelal incompleet aanwezig zijn. ook de kwaliteit vn het textiel is vanwege de ouderdom sterk 
afgenomen. Voor bestudering van klederdrachten is men dan ook vanaf het begin aangewezen geweest op 
oude schilderijen, prenten en tekeningen en op de boedelinventarissen. Deze combinatie van drie bronnen 
heeft echter tot redelijk goede betrouwbare gegevens geresulteerd. 
In de zestiende eeuw had men veel belangstelling (o.a. in Duitsland0 voor onbekende gebieden met 
merkwaardigheden. Bevindingen werden in boeken met tekeningen vastgelegd. Tevens lieten rijke 
particulieren in deze tijd veel klederdrachtportretten maken, speciaal vanwege de aderlijke kostuums uit de 
middeleeuwen. Klederdrachtportretten zijn dan ook zeker niet vreemd voor deze periode. Waarom deze 



klederdrachtpaneeltjes zijn gemaakt is niet bekend evenmin is de opdrachtgever gekend. Het zou kunnen zijn 
dat dit een gezagsdrager geweest is. Misschien een Duitser omdat de reeks van 24 al voor 1600 in München 
aanwezig was. 

 
Bijzonder voor deze reeks paneeltjes is echter dat, op enkele uitzonderingen na, de afgebeelde vrouwen uit 
Wateralnd en West- friesland komen. De maker van de paneeltjes heeft dit kleine verschillen in kostuum 
nauwekeurig waargenomen. Op de afbeeldingen is er dsteds sprake van een grondpatroon, maar er zijn toch 
van plaats tot plaats variaties aan te zijzen. Zo blijkt dat er toch omstreeks 1550 al verschillende klederdrachten 
waren. De gehuwde vrouwen droegen hoofdbedekking die van plaats tot plaats verschillen. De maagden 
droegen het hoofd onbedekt. De maagden uit Monnickendam, Harderwijk en Schagen vormden hierop echter 
een uitzondering. Ook zijn er verschillen waar te nemen tussen de gehuwde vrouwen en meisjes, wanneer men 
de wijze van dichtrijgen van het kletje en de opsmuk van de sieraden op de borst en aan de benedenmouwen 
bekijkt. De maagd en de vrouw uit Monnickendam lijken bijzonder veel op elkaar, echter bij nauwkeurige 
bestudering blijken er duidelijke verschillen in onder andere de opschik van edel metaal en de bedekking van 
het haar. 
 
De hoofdbedekking 
De meeste vrouwen dragen geplooide grijze hoofddoeken, eventueel gesteven en met kopspelden vorm 
gegeven. De hoofddoek uit Monnickendam heeft 2 strepen (moeilijk te onderscheiden van de plooien). Het 
schijnt dat het aantal strepen één van de elementen vormde waardoor de vrouw in haar dracht een plaatselijk 
accent kreeg. Op het paneeltje met de Monnickendamse vrouw staat een rode of bruine muts afgebeeld die 
gebreid of gehaakt kan zijn. 
 
Het onderzieltje 
Het valt op dat de meeste vrouwen en meisjes een kledingstuk dragen dat aan de voorzijde dichtgeregen si met 
veters. De manier van sluiten verschilt echter vak. Dit mouwloze lijfje beheert, volgens J.H. der Kinderen- 
Besier, nog tot de onderkleding. De onderzieltjes zijn gekleurd evenals de veters. 
 
De mouwen 
De losse mouwen waren in deze periode algemeen (opvallend is dat deze nu nog in de klederdracht van 
Marken voortleven) ook bij de stadsmode en in voorname kringen. Dat de mouwen los waren, is te zien bij de 
aansluiting van de bovenarm aan het lichaam. Soms is n stukje van het onderzieltje zichtbaar. 
 
De schort 
De (rode) rok is op de paneeltjes haast niet te zien. De schort heet eigenlijk schorteldoek omdat daarmee de 
bovenrok wordt bedoeld. 



 De paneeltjes van Monnickendam wijzen de rijke kostuums er op, dat een schorteldoek ook deel 
uitmaakt van de zondagse dracht. Door de wijze van strijken ontstonden er naast vertikale ook horizontale 
plooitjes. Dikwijls is de schorteldoek van voren toegeknoopt met een koord met gekwaste uiteinden. De 
schorteldoek heeft zich bij de regionale drachten tot in deze eeuw gehandhaafd, vaak van dure stoffen. 
 

 
De sieraden 
Dit zijn veelal gouden knopen op ondermouwen en borst en rijk geornamenteerde gespen op de borst met 
blad- of veermotief. Bij de Munkedamer Maecht zien we een rode ceintuur om de middel gedragen met 
goudbeslagen, waarop in gotische minuskels de naam “jhesus Maria Anna” te lezen is. Deze traditie schijnt tot 
Edam en Monnickendam beperkt te zijn geweest. 
 
Kruissteekwerk 
Bij een aantal vrouwen zijn er op het hemdboordje een zwart randje in kruissteektechniek te zien. Bij deze 
versiering is er verband te leggen met de merklappen. 
 
Attributen  
De vrouwen en meisjes zijn vaak met verschillende attributen weergegeven. Vaak valt hieruit af te leiden wat 
de bezigheden van deze vrouwen en meisjes waren en aansluitend kan men daaruit aflezen wat de belangen 
waren van de plaats waar zij vandaan kwamen. Echter opvallend zijn de portretten met de afbeeldingen van 
een anjer. Zoals ook bij de Munkedamer Vrou en Maecht te zien is. Deze bloem is als zinnebeeld bedoeld. De 
anjer verleende bescherming tegen gevaren, als de gevreesde pest en symboliseerde onsterfelijkheid. 
 Wellicht is bovenstaande beschrijving van de klederdracht van met name de Munkedamer Vrou en de 
Munkedamer Maeght een aanleiding om de twee fraaie reproducties van de klederdrachtpaneeltjes weer eens 
nader te bekijken (de reproducties hangen in de ontvangstruimte naast de diaruimte). Tevens zal er komen 
seizoen een, speciaal voor dit doel en naar inspiratie van de klederdrachtpaneeltjes gemaakte pop dor de heer 
H. van Elteren, geplaatst worden in de historische tentoonstelling (eerste verdieping). 
 Het kostuum is door mevrouw C. Wiltschut gemaakt na grondige (en dus tijdrovende) bestudering van 
de in het begin genoemde bronnen en uiteraard met name naar voorbeeld van de klederdrachtpaneeltjes 
welke betrekking hebben op Monnickendam. Het geheel zal gecompleteerd worden met waarheidsgetrouwe, 
speciaal voor deze gelegenheid, nagemaakte sieraden. 
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ter inzage, te bevragen bij de archiefcommissie.   S. Boven 


