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zaamheden. Maar alleen voor werk binnenshuis. Aan 
de voeten ongeverfde klompen. Als hoofdtooi dragen 
de vrouwen een gesteven katoenen kapje ‘kaapje’, 
met een omhoogstaande korte plooistrook aan de 
achterzijde ‘achterstreppel’, die als een opengeslagen 
waaier over de schouders valt. Wie het breed heeft 
laat het breed hangen. Een kanten muts met bloem-
motieven wordt opgezet bij feestelijke gebeurtenis-
sen en kerkdiensten terwijl bij rouw een ondoorzich-
tige spierwitte, batisten muts toepasselijk is. Vaak 
wordt bij dergelijke gebeurtenissen een 14-karaats 
gouden sieraad ‘mutsenbellen’ in de voorstreek van 
de muts gehaakt. De hals wordt gesierd met een  
granaten ketting, aan de voorzijde voorzien van een 
gouden slot. Zondags tweemaal kerkbezoek waarbij 
een bijbel, beslagen met een zilveren of gouden slotje,
niet mag ontbreken. De vrouwen dragen op zondagen 
een voorschort ‘schölk’ van zijde, satijn of tabé. 

Mannendracht
De mannen dragen een sober driedelig zwart pak. 
Het zondagse pak wordt door een lokale kleermaker 
gemaakt. Voor begrafenissen wordt een lange zwarte 
jas aangetrokken. Het gouden of zilveren zakhorloge 
hangt in het vestzakje. Onder het vest een gestreept 
hemd, aan de bovenzijde gesloten met twee gouden 
keelknopen. Op het hoofd een hoge zijden pet en aan 
de voeten onbeschilderde klompen. Vanaf het begin 
van de 20ste eeuw dragen mannen onder het vest 
een frontje met zwarte linten. 

±1900. Koffiedrinken na kerktijd.

De tussen Deventer en Almelo gelegen plaats Rijssen 
krijgt al in 1243 stadsrechten. Door dit privilege mag 
de stad twee jaarmarkten en twee weekmarkten 
houden. Als één van de Hanzesteden is er altijd veel 
bedrijvigheid. Rijssen behoort tot de Bijbelgordel 
die grofweg loopt van de provincie Zeeland, via de 
Veluwe tot aan de kop van Overijssel. Rijssen is een 
enclave met protestants-christelijke bewoners in een 
overwegend katholiek Twente. Door onder andere 
deze religeuze opvattingen heeft de plaats honderden 
jaren een unieke positie binnen het gebied ingenomen 
wat zijn weerslag vindt in de locale dracht.

Vrouwendracht 
De dagelijkse streekdracht waarin vrouwen werken  
is donker en sober, het moet vooral praktisch zijn, 
maar de dracht voor zon- en feestdagen is kleurrijker 
en sierlijker. Het is gebruikelijk drie rokken over elkaar 
te dragen. Een onderrok van witte katoen, daarover  
een wollen tussenrok en ten slotte een zware wollen 
overrok. In het begin van de 20ste eeuw wordt 
hierop een jak gedragen, meestal van dezelfde stof 
als de overrok. Onder de overrok wordt een naadzak, 
‘noasek’ gedragen met daarin pepermunt, zakdoek en 
munten. De zak is bereikbaar via een verticale opening 
in een zijnaad van de bovenrok. Over het geheel komt 
een katoenen schort voor door de week. Kenmerkend 
voor de Rijssense dracht is de kraplap, ‘kroplappe’, die 
als hemd en bh wordt gedragen. Bij zeer warm weer 
doen de vrouwen, gekleed in een kraplap, hun werk- Zondagse dracht ±1925.
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Zondagse dracht voor welgesteld echtpaar ±1925.
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Zondagse dracht, ±1900. Zondagse dracht. Rooms-katholieke dracht.
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Zondagse dracht ±1900. Hoed met bloementuin ‘höfke’.
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Opknappersgoed. Vrouw in rouwdracht, man in zondagse dracht.
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118 119een gedeeltelijk openvallend jak waarbij de mouwen 
tot vlak over de ellebogen vallen en over de onder- 
armen losse, van grove wol gebreide, mouwstukken. 
Op het hoofd, over de ondermuts, een oorijzer. Ter 
hoogte van de mond zijn aan het uiteinde van het 
oorijzer kleine koekopjes met een gaatje bevestigd. 
Hierdoor kon de luifelmuts worden vastgespeld. 
Een aantal jaren later komt de kornet- of knipmuts in 
de mode die met stoffen linten onder de kin wordt 
vastgemaakt. De boerinnen van het Kampereiland 
pronken met hun grotere mutsenbellen en koralen 
halssnoeren. Ook komen aan de mutsen kostbare 
handgekloste stroken kant. Aan de muts van de 
boerin is de welstand van de boer af te lezen. Iedere 
boerin heeft drie soorten mutsen: rouwmutsen, mut-
sen voor lichte rouw en een muts voor kerkbezoek.   

Mannendracht
In het begin van de 19de eeuw bestaat de mannen-
kleding voor de rijke boeren uit een knielange glan-
zende broek aan de onderzijde afgezet met bandjes 
en kwastjes om de lange gebreide blauwe kousen  
op te houden. Aan de voeten zwarte lage schoenen 
met ronde of rechthoekige zilveren gespen. De stof 
van de bovenkleding bestaat uit glanzende blauw-
kleurige wollen damast. De openvallende kraag van 
een donkere jas met een dubbele rij knopen maakt 
een voering zichtbaar van blauwe effen stof. Om de 
hals een geknoopte doek. Op het hoofd een hoge 
zwarte hoed. 

±1880. Zondagse dracht. Vrouw met neepjesmuts.

Door de gunstige ligging aan de monding van de IJssel 
en een open zeeverbinding met de Zuiderzee kent 
Kampen en het nabij gelegen Kampereiland honder-
den jaren een welvarende periode. Als een van de 
Hanzesteden is Kampen een belangrijke handelsplaats 
voor het vervoer van zout, vis, granen, hout, bier, wijn, 
laken, bijenwas en pelzen naar onder andere Duitsland, 
Holland en Scandinavië. Veel kooplieden doen goede 
zaken en laten met hun verworven rijkdom imposante 
gebouwen neerzetten en kleden zich overeenkomstig 
hun inkomen. Veel meisjes uit de omliggende dorpen 
Nunspeet en Oldebroek vinden werk als dienstmeisje 
bij een rijke familie in Kampen. De streekdracht uit de 
stad heeft veel invloed op de dracht in de omringende 
dorpen. 

Vrouwendracht
In de eerste helft van de 19de eeuw dragen rijke boe-
rinnen op het Kampereiland een borstrok van glanzende 
wollen damast met bloemmotieven. De voorpanden 
van het kledingstuk worden gesloten met een rode 
veter die door een dubbele rij van elf gaatjes wordt 
geregen. Halverwege de 19de eeuw is de zondagse 
mode nog steeds kleurrijk en bestaat de kleding uit 
een bruine bovenrok met daarover een blauw schort 
dat om het middel is vastgeknoopt. Het schort heeft 
aan de bovenzijde een ongeveer 10 cm brede band 
van geruite gekleurde stof. Blauwe gebreide kousen 
steken in platte zwarte muilen met een cirkelvormig zil-
veren ornament op de neus. Over de gekleurde kraplap 
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Daagse dracht met droesmuts ±1860.
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Daagse dracht ±1860. Daagse dracht met droesmuts ±1900.
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Kerkdracht. Neepjesmuts met mutsenbellen en hoed met struisvogelveer. ±1860.

Kerkdracht met neepjesmuts ±1900.

Kerkdracht met hoed van struisvogelveer ±1900. Kerkdracht met neepjesmuts ±1900.

Kerkdracht met gouden mutsenbellen ±1900.
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Beugeltas. Diepe rouw.
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Daagse dracht ±1830..Visventer ±1900.
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Jacketpak. Hoed met struisvogelveer ±1920. Zomerse kerkdracht. Kerkdracht in de rouw. Kerkdracht uit de rouw.

Beugeltassen aan ketting. Gebreid met kraaltjes.


