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“Als ze het maar netjes aandoen” 
Nieuwe betekenissen van de Staphorster streekdracht

johan  de  bruijn  en  jacco  hooikammer 1 artikel

1 De auteurs danken Sophie Elpers, Hilde Schoefs, Hans Piena, Albert van der Zeijden en de anonieme 
reviewers voor hun opmerkingen bij eerdere versies van dit artikel. 

In het noorden van Nederland, in de kop van de provincie Overijssel, 
ligt de gemeente Staphorst. Deze gemeente bestaat uit de kerkdorpen 
Staphorst, Rouveen en IJhorst, en enkele kleine gehuchten. Staphorst ligt 
aan de zogenoemde bijbelgordel, een denkbeeldige band die diagonaal over 
Nederland loopt en de Bijbelvaste plaatsen in het zuidwesten, op de Veluwe 
en in Overijssel met elkaar verbindt. Staphorst en Rouveen zijn overwegend 
orthodox-protestants georiënteerde dorpen, waar de behoudende politieke 
partijen een belangrijke positie innemen in de gemeenteraad en waar de 
kerken op zondag tweemaal vol zitten. Op deze Dag des HEEREN heerst er, 
de tijdstippen dat de kerken aan of uit gaan uitgezonderd, over het geheel 
genomen grote rust. Zondagsopenstelling van de winkels kent men niet en 
zelfs de geldautomaten zijn er dan buiten werking. Bij een aantal winkels 
onttrekken op zondag gordijnen het assortiment in de etalages aan het zicht 
van nieuwsgierige passanten.

1. Kerkgang te Rouveen, 2011. Foto: Berthi Klein.
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Centraal in de gemeente ligt de 14 kilometer lange diek, die als Oude 
Rijksweg begint bij de Lichtmis in Rouveen en als Gemeenteweg eindigt bij 
Halfweg, aan de andere kant van Staphorst. De twee dorpen lopen naadloos 
in elkaar over. Langs deze weg liggen de boerderijen en huizen, waarvan 
honderden de status van beschermd dorpsgezicht, gemeentelijk monument of 
Rijksmonument hebben. Veel toeristen hopen vanuit de auto een glimp op te 
vangen van wat misschien wel het meest typerend is voor de dorpscultuur: de 
streekdracht. Dat men bij een eerste bezoek ontdekt dat Staphorst geen dorp is 
met een aanwijsbaar historisch centrum, is voor velen een eerste teleurstelling. 
Dat de meeste Staphorsters “gewoon” in burgermode gekleed zijn, en lang niet 
altijd iemand in de kenmerkende streekdracht kan worden “gespot”, is vaak 
een tweede tegenvaller. Als een Staphorster vrouw dan al in haar tuin aan het 
werk is, wordt ondanks het fotografeerverbod de smartphone gepakt om een 
plaatje te schieten, of ze dat nou leuk vindt of niet.2 

Dat er allerlei beelden over Staphorst bestaan, mag duidelijk zijn. Voor 
veel Nederlanders is Staphorst synoniem aan verregaand conservatisme, 
tot ergernis van de Staphorsters. In de landelijke politiek werd in 1981 een 
mogelijke coalitie met de orthodox-gereformeerde Staatkundig Gereformeerde 
Partij sarcastisch “de Staphorster variant” genoemd.3 Het gemeentebestuur 
maakt tot op heden gebruik van die term, maar geeft er met de toevoeging “een 
prima variant” een positieve draai aan. De gemeente herbergt een uitgestrekt 
en florerend industrieterrein van circa 100 hectare. De werkeloosheid is 
er laag en de opkomst bij verkiezingen aanzienlijk hoger dan in de rest van 
Nederland. Ironisch is wel dat de Staphorsters zelf de beeldvorming in stand 
houden. Bijvoorbeeld door in reclame-uitingen elementen uit de traditionele 
dorpscultuur, met name de streekdracht, te verwerken. 

Al aan het einde van de 19de eeuw was er sprake van folklorisering van 
de streekdracht, hoewel het Staphorster goed op dat moment ter plaatse 
algemeen gedragen werd. Ter gelegenheid van de troonsbestijging van 
koningin Wilhelmina werd in 1898 in het Stedelijk Museum te Amsterdam 
een tentoonstelling ingericht met de kostuums van “Harer Majesteits 
onderdanen”.4 Waren het in 1898 slechts de kostuums die waren uitgeleend, in 
1913 reisden “echte” dragers naar de hoofdstad voor een “Kleederdrachtenfeest” 
ter gelegenheid van het eeuwfeest van het Koninkrijk der Nederlanden. 
Voor dit volksfeest, geïnitieerd door kunstenaar Theo Molkenboer, werd 

2 In de algemene plaatselijke verordening staat als artikel 2:65a vermeld dat het niet is toegestaan 
om “iemand op een openbare plaats zonder diens toestemming te fotograferen of te filmen”. Er is 
wel betoogd dat het fotoverbod te maken hee! met een vermeende animistische overtuiging van de 
bewoners. Het fotografeerverbod is echter ingevoerd als reactie op de overlast die de dorpsbewoners 
in de eerste hel! van de 20ste eeuw ondervonden van opdringerige fotografen (met name tijdens de 
kerkgang) en het zonder toestemming publiceren van de foto’s op ansichtkaarten. Kinderen lieten 
zich overigens wel graag fotograferen in ruil voor wat snoep of een paar centen. 

3 De term “Staphorster variant” werd op 27 juni 1981 geïntroduceerd door Jan Joost Lindner, 
politiek commentator van De Volkskrant, naar aanleiding van de formatiebesprekingen. Bij latere 
kabinetsformaties werd verscheidene keren aan het begrip gerefereerd. 

4 F. Livestro-Nieuwenhuis, Nationale Kleederdrachten. Zutphen, 1987.
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een omvangrijk programma opgesteld.5 Vanuit Staphorst waren in elk geval 
aanwezig het liberale raadslid Klaas Klooster (1891-1943) met zijn vrouw, 
vergezeld van enkele andere “moderne”, niet cameraschuwe dorpsgenoten. In 
1919 gaf hetzelfde Staphorster gezelschap acte de présence op het Vaderlandsch 
Historisch Volksfeest, dat georganiseerd was door journalist Dirk Jan van 
der Ven.6 In 1928 kwam de Staphorster delegatie nogmaals opdraven bij een 
folkloristische optocht die georganiseerd werd vanuit het Olympisch Stadion 
te Amsterdam ter gelegenheid van de Olympische Spelen die dat jaar in de 
hoofdstad plaatsvonden. Dergelijke folkloristische optochten trokken in de 
jaren twintig en dertig dikwijls duizenden belangstellenden.7

Streekdracht in Staphorst

Dit artikel gaat over de betekenis van de eigen streekdracht in Staphorst 
anno 2014. Aan de hand van vier casussen onderzoeken de auteurs hoe en 

5 Molkenboer doet hier zelf verslag van in zijn boek De Nederlandsche nationale kleederdrachten. Z.p., z.j.
6 Zie bijvoorbeeld Ton Wagemakers, “Het Vaderlandsch Historisch Volksfeest. Over D.J. van der Ven, 

massatoerisme en de moderne folklore”, Jaarboek Nederlands Openluchtmuseum 1996, p. 170-187;  
A. de Jong, De dirigenten van de herinnering. Musealisering en nationalisering van de volkscultuur in Nederland 
1815-1940. Nijmegen, 2001, met name p. 352-377.

7 Zie bijvoorbeeld A. van der Zeijden, “De Graafschapse folklore als schouwtoneel. Musealisering en 
visualisering van de Nederlandse volkscultuur in de jaren twintig van de vorige eeuw”, Tijdschri! voor 
Geschiedenis 120:1, 2007, p. 20-39.

2 Staphorster deelnemers aan het Kleederdrachtenfeest op het Museumplein te Amsterdam, september 1913. 
Collectie Nederlands Openluchtmuseum.
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waarom mensen Staphorster streekdracht dragen, bij welke gelegenheden 
ze dat doen, wat voor betekenissen de streekdracht voor hen heeft en welke 
normen gehanteerd worden. De dorpen Staphorst en Rouveen tellen in 2014 
enige honderden vrouwen en een enkele man, die dagelijks de streekgebonden 
kleding dragen. Kinderen die dagelijks in streekdracht worden gestoken zijn er 
niet meer. ’s Winters dragen meer vrouwen de streekgebonden kleding dan in 
de zomer (streekdracht zit relatief warm) en ’s zondags tijdens kerkgang meer 
dan op een doordeweekse dag. Staphorst is niet het enige dorp in Nederland 
waar streekdracht wordt gedragen, maar wel het laatste waar het op deze 
schaal gebeurt.8 Het voert in dit artikel te ver om de Staphorster streekdracht 
te beschrijven, daarvoor ontbreekt binnen dit bestek de ruimte. Alleen al een 
beschrijving van de tegenwoordig gedragen zondagse rouwdracht zou een 
uiteenzetting over zes (!) verschillende kostuums vergen. In grote lijnen kan 
de dracht als volgt gekenschetst worden. Er is verschil tussen doordeweeks 
en ’s zondags, tussen werk en uitgaan, tussen uit en in de rouw, zomer en 
winter, leeftijdscategorieën, meer en minder welstand en tussen Staphorst en 
Rouveen.9

De streekdracht is niet alleen dagelijkse kleding voor een kleiner wordende 
groep vrouwen, maar inmiddels ook gelegenheidskleding voor een aantal 
mannen, vrouwen en kinderen. Zo treedt het Staphorster mannenkoor op in 
Staphorster dracht, gaan jaarlijks enkele schoolklassen in streekdracht naar 
Prinsjesdag in Den Haag en is er een groep vrouwen die verschillende keren 
in het jaar in Stapperst goed (lokale aanduiding voor de plaatselijke dracht) 
gezellige uitstapjes onderneemt. Een aantal van hen draagt de streekdracht 
dagelijks, maar voor anderen is het echt dracht voor één dag. En recentelijk 
is er een trend te bespeuren van jonge Staphorsters die stoffen, motieven en 
kledingstukken uit de dracht verwerken in haute couture-achtige creaties.

De vier casussen in dit onderzoek komen voort uit het bovenstaande. 
De kledingshows die sinds bijna dertig jaar bij het lokale museum worden 
georganiseerd, de prinsjesdagdragers, het mannenkoor en de betrokkenen bij 
“Staphorst is hip”: het zijn de groepen en gelegenheden die anno 2014 laten 
zien dat het dragen van de plaatselijke streekdracht niet ophoudt maar nieuwe 
vormen en betekenissen krijgt. De auteurs hebben via participerende observatie 
en interviews met sleutelfiguren, aangevuld met literatuuronderzoek, de data 
voor dit onderzoek verzameld. In enkele gevallen werden de respondenten 

8 Zo zijn er bijvoorbeeld op de Noordwestelijke Veluwe enkele streekdrachtdraagsters, alsmede in de 
dorpen Bunschoten en Spakenburg, in Scheveningen en op het Zeeuwse eiland Walcheren. Bijna al 
deze vrouwen hebben reeds lang de pensioengerechtigde lee!ijd overschreden. 

9 Wie meer wil weten over de dracht kan terecht in een groot aantal publicaties. Zie bijvoorbeeld  
D. Kok, Kopzorgen over hoofdzaken. Staphorst, 1988; W. Harms, Overijsselse streekdrachten. Weerspiegelingen 
van voorbije mode. Kampen, 2008; J. Hooikammer, “‘Zo ging dat, je had niets te vertellen’. Doopkleding 
en doopgebruiken in Staphorst en Rouveen”, Kostuum 2008, p. 47-58; J. de Bruijn & J. Hooikammer, 
“‘En de lelijkste mutsen lieten we daar achter’. Staphorster vrouwen op zoek naar kant, 1960-
1990”, Kostuum 2009, p. 59-68; J. de Bruijn & J. Hooikammer, “‘Vraag eens aan de buurvrouw wat ze 
tegenwoordig aan hebben’. Belijdenisdrachten in Staphorst en Rouveen”, 1900-2005, Kostuum 2012,  
p. 38-55; J. de Bruijn & J. Hooikammer, “‘k Denk wel eens: wie hee! dat toch zo bedacht?’ 
De zwartbonte rouwdracht van Staphorst en Rouveen”, Kostuum 2014 (ter perse).
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benaderd met een officieel interviewverzoek. Uit veldwerkervaring in 
Staphorst weten de auteurs dat het afnemen van een interview niet altijd de 
gewenste gegevens oplevert, maar sociaal wenselijke of zelfs helemaal geen 
antwoorden. Daarom werd bij de meeste respondenten de informatie terloops 
verzameld en later genoteerd.10 Nieuw aan dit onderzoek is dat de auteurs het 
aloude perspectief van een uitstervende dracht willen verlaten. 

Theoretische noties over de streekdracht

Onder streekdracht verstaan wij in dit artikel streekgebonden kleding, die 
door bepaalde groepen mensen gedurende een periode wordt gedragen.11 
Streekdracht heeft met andere woorden een historische, sociale en culturele 
component. Door het dragen van streekdracht toont iemand naar binnen en 
naar buiten aan tot een groep te behoren. De Nederlandse streekdrachten zoals 
we die nu kennen zijn geconstrueerd met elementen uit de zeventiende-eeuwse 
burgermode. In diverse regio’s en plaatsen ontstonden specifieke drachten 
met kenmerkende kleding en kleedgedrag. In de achttiende en negentiende 
eeuw werd het begrip vanuit een romantisch ideaal haast diametraal tegenover 
gangbare burgermode geplaatst, maar streekdrachten zijn evengoed aan 
verandering onderhevig. Er is in dit kader door Manfred Seifert betoogd dat 
streekdrachten niet zozeer Fund als wel Erfindung zijn.12 Telkens is er, binnen 
grenzen die door de groep worden geaccepteerd, sprake van individuele en 
sociale aanpassing van het kostuum, zodat je kunt spreken van een konstruierte 
Kulturerscheinung. Konrad Köstlin heeft in het verlengde hiervan betoogd 
dat streekdrachten in “Prozessen der Selbstherstellung zur Inszenierung 
und Darstellung” ingezet worden.13 Streekdrachten spelen daarmee ook 
onmiskenbaar een belangrijke rol in identiteitsvorming en branding van een 

10 De auteurs hebben zich laten inspireren door onderzoeksmethoden uit de culturele antropologie, 
met name door M. Hammersley & Paul Atkinson, Ethnography. Principles in pratice. Londen/New 
York, 2000. Het voordeel van deze methoden is dat het informatierijke gegevens oplevert. Nadeel 
van dit kwalitatieve onderzoek is dat het nogal ongestructureerd kan zijn. De auteurs vroegen hun 
respondenten, dikwijls na een inleidend gesprek over bijvoorbeeld dorpsnieuws, om hun ervaringen 
en opinies. Circa dertig personen, voornamelijk vrouwen van middelbare lee!ijd, werden bevraagd.

11 Nog steeds actueel is K. de Leeuw, “Voorschri!, verandering en variatie in de streekdracht”, in:  
D. Verhoeven e.a. (red.), Klederdracht en kleedgedrag. Het Kostuum Harer Majesteits onderdanen, 1898-
1998. Nijmegen, 1998, p. 11-22. Over het tot een nationale eigenschap maken van regionale 
verscheidenheid in streekdrachten zie: E. Koolhaas-Grosfeld, De ontdekking van de Nederlander in 
boeken en prenten rond 1800. Zutphen, 2010. Voor een beschouwing over streekdracht (klederdracht) 
als “folklore”:  G. Rooijakkers, “Mensen en dingen: materiële cultuur”, in: T. Dekker e.a. (red.), 
Volkscultuur. Een inleiding in de Nederlandse etnologie. Nijmegen, 2000, p. 149-157.

12 M. Seifert, “Tracht im 21. Jahrhundert: zum Metabolismus nonverbaler Kommunikation“, in: I. Keller 
& L. Scholze-Irrlitz (red.), Trachten als kulturelles Phänomen der Gegenwart. Bautzen Domowina, 2009, p. 
9-31, met name p. 12.

13 K. Köstlin, “Tracht und Inszenierung von Authentizität: bewegliche Ästhetik im Alltag der 
Moderne”, Schweizerisches Archiv für Volkskunde 98, 2002, p. 207-220. 
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gebied.14 Hoewel er al veel is geschreven over streekdrachten in Nederland, is 
het niet vanzelfsprekend om er contemporain onderzoek naar te verrichten. Al 
was het maar omdat het op veel plaatsen om praktische redenen niet meer kan. 
Mondjesmaat gebeurt het wel in het buitenland.15

In Duitsland en Oostenrijk werd het dagelijks dragen van streekdracht 
net als elders in Europa na de oorlog steeds zeldzamer, enkele alpiene regio’s 
uitgezonderd. Terecht merkt Seifert op dat de Trachten (en dan bedoelt hij 
met name de Dirndldracht) in Duitsland onderdeel zijn geworden van een 
Veranstaltungs- und Repräsentationskultur.16 Diezelfde ontwikkeling is ook te 
zien in Oostenrijk, waar lokale evenementen niet compleet zijn zonder de 
aanwezigheid van Trachtengruppen. Streekdrachten hadden in het naoorlogse 
Oostenrijk een positieve betekenis. Ze symboliseerden het goede en 
ongevaarlijke oude land, dat niet door het nazisme was gecorrumpeerd.17 Met 
name na de Tweede Wereldoorlog was er sprake van een Vergegenwärtigung van 
de Trachten, een herleving van de streekdrachten in het nieuwe tijdsgewricht. 
In Beieren waren er de Trachtenberaterinnen, die draagsters van adviezen 
voorzagen; Oostenrijk had de medewerkers van de regionale Heimatwerke, 
cynisch knopentellers genoemd.18 Er werden op basis van wetenschappelijk 
onderzoek Trachtenmappen aangelegd van een groot aantal Oostenrijkse 
regio’s. Bij interesse kon uit de mappen zó een model worden gekozen; zelfs 
met de passende stoffen hoefde de klant zich niet meer bezig te houden, want 
ook die waren geïnventariseerd. Ook het Nederlands Openluchtmuseum 
hee! overigens, jaren later, tussen 1983 en 1985, drie van dergelijke mappen 
uitgegeven. Deze mappen beva#en een korte beschrijving van de dracht met 
patronen en een werkbeschrijving voor het zelf vervaardigen van de zondagse 
dracht van Walcheren, Volendam en Bunschoten-Spakenburg.19 De insteek van 
de mappen was dezelfde: informatie-overdracht om mensen zelf kostuums te 
kunnen laten maken, naar aanleiding van vragen die het museum hierover 
kreeg.20 Tot de uitgave van een map over Staphorst is het nooit gekomen. De 
reeks werd stopgezet omdat het museumbeleid veranderde. 

14 G. Rooijakkers, “Dragers van traditie? Klederdracht als culturele constructie”, in: Verhoeven e.a., 
Klederdracht, p. 173-188. Zelfs zorginstellingen en bedrijven in industriële dienstverlening maken 
tegenwoordig gebruik van het Staphorster stipwerk als onderdeel van hun reclame-uiting.

15 Zie bijvoorbeeld B. Langenegger, “Trachtenglück. Erfahrungen und Wahrnehmungen von 
Trachtenträgerinnen in Appelzell”, Schweizerisches Archiv für Volkskunde 102, 2006, p. 21-48. 

16 Seifert, Tracht im 21. Jahrhundert, p. 12.
17 Köstlin, Tracht und Inszenierung, p. 208.
18 M. Ständecke, “‘Trachtenerneuerung’ in Bayern heute und vor 50 Jahren. Beispiele zur 

Vergegenwärtigung von Vergangenheit”, in: Keller & Scholze-Irrlitz, Trachten als kulturelles Phänomen, 
p. 59-67; T. Weissengruber, “Pflegefall Tracht. Zur Trachterneuerung in Österreich”, in: Keller & 
Scholze-Irrlitz, Trachten als kulturelles Phänomen, p. 69-84. 

19 V. Moonen, Walcheren. Vrouw zondagse dracht. Kledingpakket met handleiding. Arnhem, 1983; idem, 
Bunschoten-Spakenburg. Vrouw zondagse dracht. Kledingpakket met handleiding. Arnhem, 1984; idem, 
Volendam. Vrouw zondagse dracht. Kledingpakket met handleiding. Arnhem, 1985.

20 Reformatorisch Dagblad 3 april 1984.
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Het gevolg van de wat je rustig textiele bricolage kunt noemen, was wel 
een zekere vrijblijvendheid. Klanten van de bovengenoemde bemiddelaars 
kozen wat ze mooi vonden, niet per se wat bij hun regionale of sociale a$omst 
hoorde. Weissengruber constateert dan ook terecht dat “Begriffe wie Si#e, 
Werte, Normen und ständisches Gemeinscha!sgefühl […] heute in Verbindung 
mit der Bezeichnung Tracht unangebracht” lijken te zijn.21 Streekdrachten zijn 
daarmee niet meer vanzelfsprekend, maar dikwijls verworden tot een uiting 
van regionale of lokale verbondenheid. Ondertussen kunnen mensen best 
met één of meer van de door Weissengruber genoemde begrippen bezig zijn, 
zoals standsbesef, maar niet in de traditionele zin van het woord. Interessant 
is dan te zien hoe met name in Oostenrijk onderscheid wordt gemaakt tussen 
Tracht en Al"racht, of tussen de zoals de Staphorsters het zouden zeggen, de 
angetrökk’n (zij die verkleed zijn) en dagelijkse dragers. De intenties van de 
gelegenheidsdragers wekken in Staphorst niet zelden enige wrevel bij degenen 
die dagelijks streekdracht dragen. Bijvoorbeeld omdat de gelegenheidsdragers 
de dracht in hun ogen verkeerd dragen, of kleding aan hebben waar ze gezien 
hun stand of status krachtens de lokale mores geen recht op zouden hebben. 
Maar wie eigent zich de streekdracht toe en wat voor conflicten levert dit 
mogelijk op? Hebben de gelegenheidsdragers – waarvan de meesten geboren 
en getogen in het dorp, en soms als kind in streekdracht gekleed – niet evenveel 
recht om zich in het streekgebonden kostuum te hijsen? En wie zegt dat de 
draagsters, die hun dracht telkens aanpassen om hem draagbaarder te maken, 
het “beter” doen dan de gelegenheidsdraagsters die de dracht naar eigen 
inzicht combineren en verfraaien? Wat is kortom de norm? De groep bepaalt 
welk gedrag binnen én buiten de groep wenselijk is, welke eigenschappen als 
kernwaarden worden beschouwd. Het gaat aldus Willem Frijhoff om “lichtende 
waarden die de groep zichzelf wil blijven voorhouden”.22 Navolging van die 
eigenschappen moet zorgen voor behoud van normen en waarden van de groep. 
Het is niet zo dat die normen en waarden bevroren zijn: ze zijn historisch zo 
gegroeid, worden gecanoniseerd in het verhaal dat een gemeenschap telkens 
opnieuw over zichzelf vertelt, en ontwikkelen zich verder.

De zoektocht naar authenticiteit impliceert dat er iets niet-authentieks 
tegenover staat. Alles is echter authentiek en tegelijk is niets authentiek, zoals 
Regina Bendix duidelijk maakt.23 Het is volgens haar van belang om vast te 
stellen wie iets echt of onecht noemt, en welk belang daarmee gediend wordt. 
Vanuit etnologisch perspectief zijn die vragen net zo interessant. Authenticiteit 
kan volgens Pierre Bourdieu op tenminste twee manieren gebruikt worden: 
als term of practice en als term of analysis. Het eerste begrip gaat over het 
dagelijks taalgebruik als onderdeel van de habitus, waarin een onderscheid 
wordt gemaakt tussen echt en onecht. Het tweede maakt dat onderscheid 
niet, maar ontleedt het begrip als vakterm die niet per se dezelfde betekenis 
hee! in het dagelijks spraakgebruik. Onder de noemer “authentiek” ontstaan 

21 T. Weissengruber, Zwischen Pflege und Kommerz. Studien zum Umgang mit Trachten in Österreich nach 1945. 
Wenen, 2004, p. 18.

22 W. Frijhoff, Heiligen, idolen, iconen. Nijmegen, 1998, p. 7.
23 R. Bendix, In search of authenticity. The formation of folklore studies. Wisconsin, 1997, met name p. 4-13.
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essentialistische, soms mythische opva#ingen over wat de eigen identiteit is. 
Bijvoorbeeld over streekdracht, zoals verderop zal blijken.

Afscheid van de streekdracht

Van streekdrachten gaat een signaalfunctie uit naar de omgeving.24 Zo is 
bijvoorbeeld een zekere welstand af te lezen aan de kleding, het wel of niet in 
de rouw zijn (en in welke mate) en de gelegenheid waarbij de dracht gedragen 
wordt. Met het dragen van de streekdracht toont men een zekere verbondenheid 
met de groep waarbinnen men lee!. Het vasthouden aan of juist loslaten van 
de streekgebonden kleding weegt zwaarder dan je op het eerste gezicht zou 
verwachten. Dat loslaten van de streekdracht kwam in de gemeente Staphorst 
vooral na de Tweede Wereldoorlog op gang. Het eerste bij de mannen (die 
teruggekomen uit militaire dienst voor de comfortabeler burgerkleren kozen), 
bij de gereformeerden en de Rouveners. Nu zijn het vrijwel alleen vrouwen 
(vrijwel allen boven de 50 jaar) en een enkele oudere man (boven de 85 jaar), 
bijna allemaal verbonden aan een van de orthodox-protestantse kerken, die 
de Staphorster streekdracht alle dagen aan hebben. Waarom juist in Staphorst 
de gewoonte om streekdracht te dragen zo lang hee! standgehouden, is niet 
gemakkelijk te verklaren. Het dorp ligt niet fysiek geïsoleerd, en hoewel het 
protestantse geloof voor veel dorpelingen een belangrijke rol speelt, is de 
religieuze pluriformiteit binnen zekere begrenzingen groot. 

Aannemelijker is dat het net als op andere plaatsen in Nederland belangrijk 
wordt gevonden om bijvoorbeeld in de kleding onderscheid aan te brengen 
tegenover mensen uit omliggende dorpen en steden. Dat sluit aan bij de 
opva#ing dat streekdracht een bewijs van eigenheid is, naar buiten en naar 
binnen toe.25 Bijkomend voordeel is dat je herkenbaar onderdeel uitmaakt 
van een groep, waarmee de drempel om uit de band te springen hoger wordt: 
in burgerdracht ben je anoniemer. Ouders wilden graag dat hun kinderen in 
Stapperst goed gekleed bleven. Ook economische factoren speelden een rol, zij 
het marginaal. Zo ging in de naburige steden Zwolle en Meppel bij het zoeken 
naar een hulp in huis vaak de voorkeur uit naar Staphorster meisjes, omdat 
de boerenbevolking in de beeldvorming ter plaatse zo hard werkte. Bovendien 
rookten ze doorgaans niet. Nog in 2013 plaatste een bedrijf uit het naburige 
Ruinerwold in een Staphorster huis-aan-huisblad een personeelsadvertentie 
waarin nadrukkelijk werd gevraagd naar “een ne#e Staphorster dame, lee!ijd, 
geloof, a$omst of klederdracht onbelangrijk”.26 Wanneer men in het onderwijs 
of in de zorg gaat werken, is het een vanzelfsprekendheid om de dracht juist te 
verwisselen voor burgerkleding.

Annigje M. (1960) droeg tot haar dertigste de streekdracht. In de laatste jaren 
droeg ze ’s zomers al burgerkleding en alleen ’s winters nog streekgebonden 
kleding. Als meisje wilde ze niets liever dan burgerkleren dragen. Maar het 

24 In dit artikel gebruiken we de tegenwoordige tijd, omdat de Staphorster streekdracht voor een 
aanzienlijke groep mensen een levende streekdracht is.

25 Seifert, Tracht im 21. Jahrhundert, p. 10.
26 De Staphorster, 2013.
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mocht niet. Ze staat daarin niet alleen: het is het verhaal van veel van haar 
generatiegenoten, die onder druk van de ouderen Staphorster kleren bleven 
dragen. Een citaat uit haar verhaal: “Als kind had ik al graag burger aan gewild, 
maar mijn beppe [grootmoeder] zei dan: doe dat maar niet, want je moeder 
vindt dat niet leuk. Ik was een Pietje precies. Ik was de halve zaterdagavond 
bezig met de kleren die ik de volgende dag aan wilde. Wat bij elkaar paste en of 
het netjes zat. Dat koste me altijd heel veel tijd.

Als ik jarig was gingen mijn beide beppen naar de stoffenwinkel en dan 
kochten ze voor mij stof voor een nieuwe kerkschort of ze kochten een nieuwe 
zondagse toefmuts. Maar ik wilde helemaal geen toefmuts! Ik zei: ‘Ik zie dat 
het pakje van Vloedgraven [een lokale stoffenwinkel] is. Ik pak het toch niet uit, 

3. Familieportret, circa 1959. Alle personen op de foto dragen ook anno 2014 de Staphorster streekdracht. 
Foto: Lucy Schouten, collectie Nederlands Openluchtmuseum.
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want ik wil geen toefmuts voor mijn verjaardag!’ Later heb ik me er wel voor 
geschaamd, dat ik toen zo ondankbaar was.”27

Eind jaren tachtig kocht ze een winterjas met het idee om aan het eind van 
de zomer niet weer over te schakelen naar streekdracht. Uiteindelijk durfde ze 
niet omdat ze bang was voor a$eurende reacties, met name van haar ouders. 
De winterjas bracht ze maar terug naar de winkel. In 1990 was ze in de rouw 
vanwege het overlijden van haar grootvader. Ze zag er tegenop om aan het eind 
van de zomer vanuit haar lichtgekleurde (burger)zomergoed weer in de zwarte 
rouwdracht te gaan en besloot toen definitief in burger te gaan. Het dragen van 
burgerkleren door volwassen vrouwen werd toen al veel meer geaccepteerd. 
Uit dit voorbeeld wordt duidelijk dat het dragen van streekdracht geen 
vrijblijvende aangelegenheid is. Niet vanuit de norm hoe de dracht gedragen 
moet worden (netjes, goede combinaties) en evenmin vanuit de groep die een 
zekere druk oplegt om de dracht aan te houden, of juist uit te doen. We komen 
hier op terug. 

Interessant is dat zich in het huidige tijdsgewricht duidelijk een overgang 
a!ekent van alledaags kleedgedrag naar een gelegenheidsdracht, waarbij de 
normen veranderen. Nieuwe (voltijdse) dragers komen er niet meer bij; met het 
overlijden van ouderen wordt de groep dragers telkens kleiner. Kennis over de 
kleding, met name ook over de betekenis ervan, is niet meer vanzelfsprekend, 
zelfs niet voor wie een moeder of grootmoeder in streekdracht hee!.28 In 
dit artikel willen we de overgang van daagse dracht naar folkloredracht 
“betrappen”, en de verschillende betekenissen die daaraan worden gegeven 
vastleggen. Er is sprake van “gefolkloriseerde” dracht wanneer die niet meer 
levend is. Met levende dracht bedoelen we dat de dracht aan veranderingen 
onderhevig is. Die dynamiek uit zich in Staphorst tot op de dag van vandaag 
in het doorvoeren van aanpassingen in de kleding en veranderingen in het 
kleedgedrag. Zo vindt men voor steeds meer Staphorster kledingstukken het 
gebruik van kunstvezels acceptabel. Natuurlijke stoffen waren tot voor kort 
vanzelfsprekend, maar kunstvezels zijn praktischer, want beter wasbaar. 
Misschien nog belangrijker in het proces van verandering is de sociale 
omgeving van de draagsters. In het kleedgedrag worden bijvoorbeeld allerlei 
regels op het gebied van rouw opgerekt. De duur van de rouwperiode wordt 
bijvoorbeeld ingekort of men laat specifieke kledingstukken achterwege. Dit 
gebeurt veelal omdat de directe omgeving de taal van de kleding niet meer 

27 In dit artikel worden enkele mensen aan het woord gelaten die door de auteurs in de periode maart-
juni 2014 geïnterviewd zijn. De interviews zijn niet opgenomen, maar ter plekke uitgeschreven. 
De auteurs hebben de citaten voor een beter begrip uit het Staphorster dialect vertaald naar het 
standaard-Nederlands. De volledige namen van de respondenten, hier aangeduid met de voornaam 
en de eerste le#er van de achternaam, zijn ter redactie bekend. Het transcript ligt bij de auteurs ter 
inzage.

28 De auteurs van dit artikel ondervonden dit in het veldwerk dat zij verrich#en in het kader van een 
door hen geëntameerde reeks artikelen over aspecten van de Staphorster streekdracht (doopkleding, 
kanthandel, rouwdracht) in het Jaarboek van de Nederlandse Kostuumvereniging, zie noot 9. Oral 
history is hun voornaamste onderzoekstechniek. Frappant is dat de geïnterviewden soms zeer 
verwonderd zijn dat de auteurs over juist dat ene verdwenen aspect willen schrijven, want “wie 
interesseert zich daar nou nog voor?” 
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begrijpt. De symbolische betekenissen van de verschillende kledingstukken 
en kleuren is vaak alleen nog bekend bij de draagsters, niet meer bij hun 
kinderen of kleinkinderen. Voor Hendrikje van der S. (1952) is dit een bron 
van frustratie. Als ze naar een receptie gaat, kan ze nog zo’n mooie kraplap om 
hebben, veel andere aanwezigen zien het niet. Haar reactie: “Waar doe je nog 
de moeite voor? Ze zien het toch niet meer. Toen ik nog jong was, waren we 
dagen bezig met de voorbereidingen voor een feest. We naaiden zelf nieuwe 
kleren en je besprak met je zussen wat je aan ging doen, welke combinaties. En 
als je dan op een bruilo! was dan keek je om je heen hoe een ander er bij liep. 
Tegenwoordig ben je soms de enige in de zaal die nog Stapperst goed aan hee!. 
De meesten zien wel dat ik in klederdracht ben, maar daar houdt het mee op. 
Ze zien niet meer dat ik mijn best heb gedaan. Ik kan net zo goed mijn daagse 
werkgoed aantrekken, ze zien het niet eens.”

Ook in Staphorst veranderen de sociale verhoudingen. De rol van familie 
en buren wordt minder belangrijk. Waarom zou je je dan strak aan de strenge 
regels van de dracht houden? Het maakt sommige draagsters nonchalanter. 
Voor een speciale situatie voorgeschreven kledingstukken worden sneller 
achterwege gelaten. Voor een bijzondere gelegenheid zoals een diploma-
uitreiking zet niet iedereen meer het zilveren oorijzer op, maar gewoon een 
daagse stipwerkmuts, en bij een begrafenis neemt niet iedereen meer de 
moeite om het onhandige wollen kasschijn (jak) aan te trekken.

Casus 1: Klederdrachtshows bij de Museumboerderij

Na het eerder genoemde Vaderlandsch Historisch Volksfeest in 1919 bleven er 
contacten bestaan tussen het Openluchtmuseum in Arnhem en Staphorst. Bij 
openingen van nieuwe tentoonstellingen en bij klederdrachtenshows in het 
museum werden Staphorsters uitgenodigd om zich daar in hun traditionele 
kleding aan het publiek te tonen. Het museum maakte in de jaren veertig, 
vij!ig en zestig gebruik van enkele vaste contacten ter plaatse, zoals onder 
meer manufacturier Koob Vloedgraven (1908-2006) uit Staphorst en NCRV-
correspondent Arend Buiter (1915-1999) uit Rouveen (Klaas Klooster was 
inmiddels overleden), die op hun beurt familie, buren en kennissen benaderden 
voor allerhande verzoeken van het museum. Ook wanneer het museum op 
zoek was naar informatie of zijn collectie wilde uitbreiden waren het telkens 
dezelfde families die makkelijk benaderbaar bleken.29 Zo blijkt de representatie 
van het dorp in het museum iets minder algemeen dan vaak gedacht wordt; 
het zijn maar enkele families die het dorp vertegenwoordigen.30

29 In het bedrijfsarchief van het Nederlands Openluchtmuseum bevindt zich de correspondentie tussen 
medewerkers van het museum met de contactpersonen in Staphorst en Rouveen.

30 Uniek is dat niet. Het eiland Marken bijvoorbeeld had de persoon van Sijtje Boes, die als cultureel 
onderneemster avant la le"re een bloeiende souvenirindustrie bestierde. Voor veel mensen werd zij 
daardoor synoniem aan Marken; de Jong, De dirigenten van de herinnering, p. 180-189; H. Roodenburg, 
“Their own heritage: Women wearing traditional costume in the village of Marken”, in: P. J. Margry 
en H. Roodenburg (red.), Reframing Dutch culture. Between otherness and authenticity. Farnham, 2007,  
p. 245-260.
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4. Veldwerk in Staphorst, 1969. Herman Hagens op bezoek bij Niesje Compagner-Tromp. Collectie Nederlands 
Openluchtmuseum.
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Het openluchtmuseum was niet de enige instelling die met streekdrachten 
bezig was. Tussen 1979 en 1983 vonden er klederdrachtmanifestaties 
plaats in het agrarisch themapark de Flevohof bij Biddinghuizen. 
Streekdrachtverzamelaar Wielent Harms (1938) uit Renkum verzorgde hier in 
de jaren zeventig enkele jaren achtereen een tentoonstelling van verschillende 
Nederlandse streekdrachten uit zijn collectie. Bij het aankleden van de poppen 
werd hij geassisteerd door kennissen uit verschillende streekdrachtplaatsen, 
bijvoorbeeld door de Rouveense toefmutsenmaakster Hilligje van Dijk-Koobs 
(1944). Tijdens het inrichten van één van de tentoonstellingen ontstond 
het idee iets te organiseren met streekdrachten op levende mensen. Op 
uitnodiging van de Flevohof werden folkloregroepen uit heel Nederland 
benaderd. Sommige bestonden al; andere werden naar aanleiding hiervan 
geformeerd rond streekdrachtverzamelaars. Er kwamen ieder jaar ook twee 
bussen vol Staphorster deelnemers. Deze werden gerekruteerd uit de kring 
van familie, buren, bekenden van Hilligje van Dijk-Koobs en de Rouveense 
manufacturier Gerrit Stegeman (1933). Er gingen mensen mee die dagelijks 
streekdracht droegen, die het als kind gedragen hadden en die de dracht 
voor deze gelegenheid voor het eerst droegen. In totaal zijn er in de periode 
1979-1983 vijf van deze evenementen geweest. Nadat de Flevohof een andere 
koers ging varen stopten deze klederdrachtmanifestaties. Tussen 1992 en 
1995 vonden vergelijkbare folklore-evenementen plaats in het Nederlands 
Openluchtmuseum, met grotendeels dezelfde deelnemers. Omdat de 
financiële en personele inspanningen te groot waren in verhouding tot het 
aantal extra bezoekers dat bereikt werd, besloot het museum hier geen vervolg 
aan te geven.31 Tot op de dag van vandaag zijn in Nederland verschillende 
streekdrachtgroepen actief die hun oorsprong vinden in de Flevohofperiode. 
De meeste van deze groepen presenteren een historische dracht.

In 1982 opende prins Claus de Gemeentelijke Museumboerderij Staphorst 
(nu: Museum Staphorst), waar bezoekers een indruk krijgen van met name 
de materiële cultuur in het dorp. Het was niet het eerste museum in het 
dorp. Vanaf vlak na de Tweede Wereldoorlog was er achter hotel Waanders, 
aan de doorgaande weg, een particulier museum waar mensen tegen 
betaling konden zien hoe Staphorsters leefden. En sinds 1952 bezat ook het 
Openluchtmuseum in Arnhem een Staphorster boerderij. De streekdracht 
is in het museum van Staphorst één van de belangrijkste publiekstrekkers. 
Vanwege de belangstelling van buiten het dorp organiseert het museum vanaf 
1985 jaarlijks klederdrachtshows op het terrein naast de boerderij. Tijdens de 
drie Staphorstdagen in juli en augustus – vanaf de jaren tachtig georganiseerd 
als “kijkdagen” om de gemeente op “waardige en eenvoudige wijze” te 
presenteren32 – worden telkens twee presentaties van circa drie kwartier tot 
een uur gegeven. De spreker introduceert de verschillende varianten van de 
dracht uit verschillende tijden en voor verschillende gelegenheden, terwijl 
groepjes mannen, vrouwen en kinderen (zo’n vijfentwintig tot dertig in 
totaal) elkaar op de catwalk afwisselen. De spreker probeert het publiek 

31 Jaarverslag 1995. Arnhem, 1996, p. 7
32 “Kerkdorpen presenteren zich op Staphorstdagen”, Reformatorisch Dagblad 6 juni 1985. 
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duidelijk te maken dat streekdracht niet statisch is, maar dat elke generatie 
opnieuw aanpassingen doorvoert. Elke Staphorstdag trekt het museum met 
de presentaties enkele honderden betalende bezoekers die zich vergapen aan 
de variatie in de streekdracht. Het zijn veelal toeristen, die bereid zijn enkele 
euro’s te betalen voor de kledingshow. Autochtone Staphorsters komen er 
nagenoeg niet op af.33 

De deelnemers van de shows waren vanaf het begin dezelfde mensen die 
meegingen naar de Flevohof. Die harde kern is inmiddels een stuk ouder 
geworden en gaat nu vergezeld van kinderen en kleinkinderen. De groep, 
samengesteld en geselecteerd door de presentators, is in de loop der jaren 
aangevuld met nieuwe deelnemers. De meeste van hen zijn gelegenheidsdragers. 
De deelnemers treden op bij diverse folkloristische evenementen binnen en 
buiten Staphorst. Voor een deel van de groep is de gezelligheid de belangrijkste 
drijfveer en niet zozeer een eigen belangstelling voor de streekdrachten of 
een wens de toeschouwers deelgenoot te maken van hun ervaringen. Tot 2013 
kregen alle deelnemers een kleine financiële vergoeding van de gemeente. Nu 
de museumboerderij is afgestoten door de gemeente en bestierd wordt door 
een zelfstandig stichtingsbestuur, wordt er geen geld meer uitgekeerd en 

33 Desondanks hee! de streekdracht ook voor de niet-drachtdragende Staphorsters een bepaalde 
aantrekkingskracht. Fotowinkel Boessenkool speelt er handig op in met het maken van (groeps)
portre#en, met “keuze uit verschillende Staphorster decors”. Hoewel aanvankelijk vooral bedoeld 
voor toeristen, maken ook Staphorster gezinnen en bedrijven er gebruik van. 

5. Streekdrachtpresentatie bij Museum Staphorst, zomer 2014. Foto: Griet Dijkstra.
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hebben enkelen afgehaakt. De Staphorster deelnemers aan de manifestaties 
in de Flevohof waren gewend om in de “gewone” uitgaansdracht per bus naar 
Biddinghuizen te reizen. Daar kleedde men zich om in de kerk-, werk- of 
rouwdracht, al naargelang van hun rol in de presentatie. Men wilde zeker niet 
in “ouderwets goed” (historische kleding) of kerkgoed over straat, want “wat 
zouden de buren ervan zeggen”? Die druk voelen nog maar weinigen. Men 
fietst nu geheel of gedeeltelijk gekleed in ouderwets goed of kerkgoed langs de 
weg naar een activiteit in het Staphorster museum. 

In sommige gevallen zijn de oude drachtonderdelen niet of nauwelijks 
meer beschikbaar. Lenen is niet altijd mogelijk, want niet iedereen is bereid om 
zijn of haar erfstukken beschikbaar te stellen voor zoiets “ongepasts” als een 
klederdrachtshow. Nog steeds volgen sommige autochtone Staphorsters – met 
name dagelijkse dragers – met een kritisch oog de verrichtingen in het museum. 
Deelnemers worden er door autochtone drachtdragers op aangesproken: “Jullie 
moeten niet zoveel olde prut laten zien. Dan denken de toeristen zeker dat wij 
er nog steeds zo ouderwets bij lopen.” De drachtdraagsters zijn beducht voor 
aantasting van hun imago, en dus zien zij liever geen ouderwetse kleren in de 
presentatie. Losse onderbroeken bijvoorbeeld zouden ze het liefste ongenoemd 
laten.34 Ook de deelnemers die dagelijks dracht dragen, laten zich tijdens de 
shows het liefste “op hun mooist” zien. De olde prut wordt vooral geshowd 
door de gelegenheidsdragers. De presentatoren le#en zoveel mogelijk op 
hun woorden, zeker als die voor meerdere uitleg vatbaar zijn.35 Nog in 2013 
werd één van de presentators door streekdrachtdragende Staphorsters te 
kennen gegeven dat hij zich vooral moest beperken tot een uitleg over de 
kleding. Contextinformatie was “nergens voor nodig”, want daarmee zou het 
dorp belachelijk kunnen worden gemaakt. In de beleving van de presentator 
is die context noodzakelijk om de rol van de streekdracht in de Staphorster 
samenleving te kunnen plaatsen. Staphorsters zelf beperken zich liever tot 
alles wat mooi is, uitbundig en hedendaags. Dát is het verhaal dat zij aan 
bezoekers willen vertellen.

Zo’n ambivalente houding tegenover de kledingshows bij de museum-
boerderij is typerend, maar zo fel als in 1919 is ze niet meer. De toenmalige 
predikant van de hervormde kerk te Staphorst, Ds. P. Kruijt, bemerkte tot zijn 
schrik dat een groep jongeren deel zou nemen aan het Vaderlands Historisch 
Volksfeest. Vanaf de kansel sprak hij op niet mis te verstane wijze zijn a$euring 
uit: hij wist niet dat de gemeente zo diep was gezonken.36 

Niet alleen bij de show bij het museum wordt streekdracht getoond. Tijdens 
een van de drie jaarlijkse Staphorstdagen toont men sinds een aantal jaren hoe 
op traditionele wijze de rogge werd gemaaid. De vaste groep vrijwilligers die 

34 Een losse onderbroek is een onderbroek bestaande uit twee broekspijpen zonder kruis. Dit kleding-
stuk werd tot in de eerste hel! van de 20ste eeuw algemeen door vrouwen gedragen.

35 Auteur Hooikammer is een van de presentatoren van de shows van de Staphorster groep bij de 
Museumboerderij en buiten de gemeente tijdens streekdrachtpresentaties. Binnen de groep hee! hij 
te maken met voorkeuren en kritische opmerkingen van deelnemers, die het bijvoorbeeld te warm 
vinden voor een winterdracht tijdens de presentatie, of die nu wel eens “iets moois” aan willen. 
Daarnaast krijgt hij de positieve en negatieve reacties uit het publiek te horen.

36 H. Hille & J. Mulder Kzn., Een strenge geselroede. Uit het leven en werk van Ds. P. Kruijt. Staphorst, 2013, 46.
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dat doet bestaat uit Staphorsters en Rouveners die uit drachtfamilies komen 
en voor een deel dagelijks in streekdracht gekleed gaan. Tijdens de roggeoogst 
droeg men de oudste werkdracht, omdat de rogge het meest vuile zomerse 
oogstwerk was, in tegenstelling tot bijvoorbeeld het hooien waarvan men veel 
minder vuil werd. In die oudste werkdracht willen met name de vrijwilligsters 
niet meer gezien worden. Ze dragen daarom bij het roggemaaien ne#e 
doordeweekse kleding, eventueel zelfs met een speciaal voor die gelegenheid 
gemaakte nieuwe daagse schort. 

Johan D. (1961) doet vanaf 2013 mee met de klederdrachtshows bij de 
Museumboerderij. Hij woont in het nabijgelegen Meppel. Hij komt niet uit 
Staphorst en hee! er nooit gewoond, maar hij interesseert zich zeer voor 
de cultuur van het dorp, en met name de streekdracht. Hij begon met het 
aanschaffen van kleding op de kledingveilingen en kreeg zo steeds meer 
contacten. Johan draagt enkele keren per week Staphorster dracht. Soms is 
hij helemaal in dracht en soms combineert hij elementen uit de dracht met 
zijn dagelijkse kleding. De gelegenheid bepaalt in hoeverre Johan in dracht 
is. Hij getuigt: “Dat ik in de buurt van Staphorst kwam wonen was ook de 
gelegenheid om de kleren zelf aan te schaffen. Ik vind de Staphorster dracht 
een mooie dracht. Mooie stoffen, een statig silhouet, prachtig, net beelden, 
met van die robuuste koppen erop. Ik zou er wel kunnen wonen denk ik. Als 
ik in Zeeland had gewoond, dan droeg ik Zeeuwse dracht. Ik draag het liefst 
originele stukken, en als ik iets moet laten namaken dan van de goede stoffen, 
geen nep. Als ik ergens iets zie, stoffen of knoopjes, dan koop ik dat. Sto%es 
jagen, stoffenmarkten afgaan, dat vind ik prachtig.”

Voor hem is het, net als voor andere gelegenheidsdragers, vanzelfsprekend 
dat het dragen van de dracht door de eigenschappen van de kleding (gewicht, 
stij&eid, type schoeisel) je houding en bewegen beïnvloedt. En als niet-
geboren Staphorster is hij zich erg bewust van de kritische blik van met name 
de dorpsbewoners die direct zien of een kledingstuk niet goed zit of vies is. 
Want dat is in 2014 de norm: streekdracht moet goed passen, netjes zi#en en 
schoon zijn. Hij maakt veel studie van de dracht en weet ook dat het dragen van 
sommige stukken (bijvoorbeeld grote zilveren knopen op de hemdrok) in het 
recente verleden standsbepaald was. Bij twijfel vraagt hij aan dracht dragende 
kennissen in het dorp of hij het wel goed doet: “Als je gelegenheidsdrager bent, 
moet je je ook in die kringen begeven. Als je er verder afstaat krijg je het niet 
mee. Je gedraagt je anders, je gaat je anders bewegen en in een andere houding 
staan. Ik wil niet de stand te boven, dus de allergrootste knopen die koop ik niet. 
Je wordt door de Staphorsters wel gekeurd hoor! Ik krijg veel complimenten, 
mensen van buiten Staphorst vinden het ook prachtig. Ik vraag me wel af hoe 
de Staphorsters mij zien. Uit respect vanuit mijzelf naar de Staphorsters toe 
vind ik dat je er in dracht altijd netjes bij moet lopen. Gepoetste schoenen en 
geen rafels aan je kleren. Ik conformeer mij aan de groep. Ik erger mij dood als 
het niet netjes zit. Het is niet zo dat ik complimenten wil uitlokken, maar ik 
wil niet graag commentaar krijgen dat ik het niet goed aan heb. Als je er een 
carnavalsoutfit van maakt, dan is het niet goed.”

De kleding goed aan hebben, zoals Johan zegt, is meer dan alleen de 
pasvorm. Het gaat ook om combinaties van kledingstukken, om de gelegenheid 
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familiebezit, anderen zagen zich gedwongen een grote investering te doen. 
En zelfs de aanschaf was makkelijker gezegd dan gedaan: het aanbod van 
mannensieraden was veel kleiner dan de hernieuwde behoe!e eraan. In 
de afgelopen decennia waren veel overbodig geworden gouden en zilveren 
mannenknopen verkocht aan antiquairs of vermaakt tot hedendaagse 
vrouwensieraden. Vanuit het koor werd soelaas geboden: er werden knopen 
nagemaakt van onedel metaal die van het koor konden worden gehuurd of 
gekocht. Een aantal koorleden had moeite met het optreden in streekdracht en 
besloot over te stappen naar een ander zangkoor. 

Er bestonden tot halverwege de twintigste eeuw verschillende varianten van 
de Staphorster mannendracht, voor zomer en winter, doordeweeks en ’s zondags, 
voor rouw en niet-rouw. Het koor koos een uniforme outfit: een lightversie van 
de zondagse kerkdracht, zonder jas en zonder pet. Voor de meeste mannen in 
het koor is de kleding bijzaak. Het gaat hen bovenal om het zingen. Sommigen 
hebben er echter aardigheid in om zich binnen de groep te onderscheiden. Zij 
tooien zich bijvoorbeeld met een zilveren horlogeke#ing zoals die aanvankelijk 
door de ongehuwde jongemannen werd gedragen. Dit was vroeger voor 
oudere heren niet gebruikelijk. Er zijn ook koorleden die aan de hemdrok 
forse zilveren knopen hebben, van een formaat dat volgens ongeschreven 
regels was voorbehouden aan de rijkste boeren en hun zonen, terwijl zij zelf 
uit arbeidersgezinnen a$omstig zijn. Hoewel standsverschillen tegenwoordig 
geen rol meer spelen, maken oudere autochtone Staphorsters er fijntjes een 
opmerking over. Er is dus ook binnen de groep van gelegenheidsdragers die 
nota bene kiest voor een uniforme uitvoering behoe!e om zich van anderen te 
onderscheiden. Hetzelfde zien we bijvoorbeeld bij de gelegenheidsdraagsters 
bij één van de Spakenburgse zangkoren die in dracht optreden. Ieder lid had 

6. Het Staphorster mannenkoor tijdens een opvoering op 21 december 2013. Foto: Jaco Hoeve.
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aanvankelijk één outfit voor opvoeringen. Sommige vrouwen schaffen steeds 
meer kledingstukken aan om maar niet iedere opvoering hetzelfde te moeten 
dragen en om zich te onderscheiden van de andere koorleden.37

De mannen in het Staphorster mannenkoor zijn allen gelegenheidsdragers, 
maar enkelen hebben een echtgenote die alle dagen streekdracht draagt. 
Sommige echtgenotes bezoeken zoveel mogelijk optredens van het koor. Ze 
overleggen vooraf met elkaar of ze naar een uitvoering allemaal het zilveren 
oorijzer (gelegenheidsdracht) of de daagse stipwerkmuts op zullen doen.

Het zingen bij het mannenkoor is le#erlijk en figuurlijk een kwestie van 
uniformering, zo blijkt uit bovenstaande. Gezamenlijk werd de keuze gemaakt 
om te zingen in streekdracht, om de toeschouwers ter wille te zijn (maar ook 
positief af te steken bij andere koren). Een variant op het zondagse pak werd 
de norm. De optredens van het mannenkoor dragen ertoe bij dat de kleding 
van het mannenkoor als icoon van de streekdracht wordt gezien. Voor veel 
mensen is een optreden van het mannenkoor immers de enige gelegenheid dat 
ze Staphorster mannenkleren zien. Uniform of niet, sommige mannen bij het 
koor kiezen ervoor om zich toch met kleine details van elkaar te onderscheiden. 

Casus 3: Prinsjesdag in streekdracht

Sinds 1994 bezoeken de leerlingen uit de hoogste klas van de vijf reformatorische 
basisscholen in Staphorst jaarlijks Prinsjesdag. Het is een feestelijke dag, 
waarop in Den Haag het parlementaire jaar wordt geopend. De vorst gaat in 
de Gouden Koets van het werkpaleis Noordeinde naar het Binnenhof, waar  

37 Mededeling aan de auteurs vanuit Spakenburg, juli 2014.

7. Schoolmeisjes naar Prinsjesdag, 16 september 2014. Gelegenheidsdracht, alleen voor insiders herkenbaar aan 
bepaalde combinaties van kledingstukken en motieven en materialen. Foto: Jaco Hoeve.
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het Parlement wordt toegesproken. Daarna gaat de stoet weer terug naar het 
paleis. Langs de route staan op deze derde dinsdag in september duizenden 
belangstellenden, waaronder ook deze twee busladingen Staphorster kinderen. 
In 1994 bedacht een aantal moeders dat het een aardig plaatje zou zijn als hun 
kinderen in streekdracht naar Den Haag zouden gaan. Dat initiatief werd door 
andere moeders overgenomen. Van de Ds. Harmen Doornveldschool waren er 
in 1995 vijf jongens en een stuk of 12 meisjes in streekdracht. Eén van de jongens 
mocht van zijn moeder geen gouden keelknoop dragen vanwege de kans op 
verlies. Dit terwijl een dergelijke knoop vroeger voor jongens dagelijkse dracht 
was. Van de eerste groepen die in streekdracht naar Prinsjesdag gingen, waren 
er enkele meisjes die in hun eerste levensjaren in streekdracht gekleed waren 
geweest. Juf Geesje S. (1969): “Het waren juist de meisjes die nooit Stapperst 
goed hadden gedragen die het eerst in dracht naar Prinsjesdag gingen. In de 
beginjaren waren er ook meisjes die als kind dagelijks streekdracht gedragen 
hadden en die blij waren dat ze het niet meer aan hoefden. Zij dachten er niet 
over om in streekdracht naar Prinsjesdag te gaan.” Voor de schoolkinderen 
die tegenwoordig meegaan is het voor velen voor het eerst dat ze streekdracht 
aan hebben, en wellicht eenmalig. Ook door reformatorische gezinnen 
geadopteerde kinderen uit niet-Europese landen gaan mee in streekdracht. 

Sommige kinderen kunnen gebruik maken van de streekdracht die in 
de familie voorhanden is. Met name meisjes kunnen op die manier redelijk 
gemakkelijk van passende kleren worden voorzien. Hiervan is meer bewaard 
gebleven, omdat meisjes langer streekdracht hebben gedragen dan jongens. 
Voor jongens ligt het een stuk moeilijker, omdat de jongensdracht al in 
de jaren vij!ig zeldzaam werd. Om de kinderen mee te kunnen laten gaan, 
moeten moeders en oma’s in de weken vóór Prinsjesdag aan de slag. Bij 
streekdracht gelden namelijk geen confectiematen, alles is maatwerk. Door 
de nauwsluitende snit van de kleding moet alles precies op de maat van de 
drager gemaakt worden. Wie geen tijd hee! of het “Staphorster naaien” niet 
beheerst, kan een pakkie lenen bij familie of bekenden. Er is een aantal vrouwen 
dat hier op inspeelt en een aantal complete pakken voor dat doel verhuurt. 
Desgewenst worden de kledingstukken door hen op maat gemaakt. Het gaat 
hierbij om tenminste vijf verhuuradressen. Deze vrouwen kunnen ieder vijf tot 
tien kinderen kleden en vragen hiervoor een vergoeding van circa 25 euro per 
kind. Ze maken geen reclame, maar men weet hen via via te vinden. Het is voor 
de kinderen geen verplichting om in streekdracht mee te gaan, maar onder 
druk van de groep wil geen van de circa 150 kinderen spelbreker zijn.

De kleding die de jongens bij Prinsjesdag dragen, is niet de kleding die 
het meest recent door jongens werd gedragen, en evenmin een “authentieke” 
oudere variant. Men combineert elementen die worden beschouwd als het beste 
van verschillende tijden: veel jongens dragen naar Prinsjesdag bijvoorbeeld 
hedendaagse geverfde klompen in plaats van zwarte schoenen of blanke 
klompen. Daarnaast dragen veel jongens een rode halsdoek, die sinds de jaren 
1920 nagenoeg niet meer gedragen werd. Iets dergelijks is te zien in Friesland, 
waar tijdens bijvoorbeeld ringrijderijen en volksdansen een algemene Friese 
dracht wordt gedragen die geënt is op een 19de-eeuwse drachtvariant. Deze 
fla#eert meer dan de sobere zwarte kleren die in de laatste fase van de dracht 
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gedragen werden. De Staphorster meisjes die naar Prinsjesdag gaan, dragen 
vanuit praktisch draagcomfort niet het zilveren oorijzer, maar de doordeweekse 
stipwerkmuts, door sommigen gecombineerd met kledingstukken die anders 
alleen bij een bruilo! of receptie gedragen worden, maar dit valt alleen enkele 
insiders op. 

Niet alleen schoolkinderen gaan naar Prinsjesdag. In 1999 nam 
Hendrikje de L. het initiatief om met een touringcar vol vrouwen in 
streekdracht naar Den Haag te rijden. Het was overigens niet voor het eerst 
dat Staphorsters aanwezig waren.38 Het uitje is exclusief voor vrouwen en 
mannen in streekdracht. Het gezelschap bestaat uit drachtdraagsters en 
gelegenheidsdraagsters uit Staphorst en Rouveen en de directe omgeving. 
Ook burgemeester Joop Alssema en zijn vrouw Auktje maken al jarenlang deel 
uit van de groep, hierbij gekleed in streekdracht. De deelnemers komen uit 
vrijwel alle plaatselijke kerkgenootschappen. De lee!ijden lopen uiteen van 
circa veertig tot circa tachtig jaar. Er is een harde kern die vanaf het allereerste 
begin geen Prinsjesdag overslaat. Op de terugreis gaat de intekenlijst in de bus 
rond voor wie het volgende jaar weer van de partij hoopt te zijn. Onderweg 
worden vaderlandse liederen gezongen en dragen enkelen zelfgemaakte 
gedichten voor die betrekking hebben op de dag. Alle vrouwen moeten van 
de organisators het oorijzer op hebben en worden geacht een oranje-rood-wit-
blauwe versiering op te spelden. Dat is de Prinsjesdagnorm, die feitelijk niet 
afwijkt van de oorspronkelijke norm dat men zich bij officiële gelegenheden 
met het oorijzer tooide. Opmerkelijk is echter dat er, voornamelijk door 
degenen die niet meer dagelijks in dracht gekleed gaan, andere elementen aan 
de uitgaanskleding worden toegevoegd. Ook worden er combinaties gemaakt 
die door “echte” draagsters niet snel voor zo’n gelegenheid zouden worden 
gekozen. De organisators hebben met zulke spielerei geen moeite.

Een van de vrouwen die al sinds jaar en dag meegaat is Alie R. (1959), die in 
haar kindertijd de streekdracht droeg en nu gelegenheidsdrager is. Ze getuigt: 
“Ik was thuis het vierde meisje in een gezin van zes meisjes en één jongen. Op 
mijn zesde verhuisden we naar een nieuwbouwwijk. Mijn oudste twee zussen 
besloten Stapperst goed aan te houden, de rest kreeg burger aan. Ik vond de 
dracht altijd al prachtig om te zien. Als mijn moeder zich voor een gelegenheid 
mooi aankleedde, dan zag ik dat. Maar ik had niet zelf de behoe!e om het weer 
aan te doen. Toen mocht ik een keer mee naar Prinsjesdag. Ik mocht de kleren 
lenen van mijn oudste zus. De keren daarop mocht dat ook nog wel, tot haar 
eigen dochter ook mee wilde en zij de mooiste kleren van mijn zus aan kreeg. 
Toen zei mijn zus: “Moet je zelf niet een keer een pakkie hebben?”

Op zo’n dag kan ik alles vergeten. Alle zorgen, alles vergeet ik. Heerlijk vind 
ik dat. ’t Is zo’n gezellige sfeer. Mijn twee jongere zussen hebben er niks mee. 
Ze begrijpen er ook niks van. Mijn zoon gedoogt het. Maar hij hee! er niets 
mee. Het is geen hobby van mij, maar een passie. Tuinieren, fietsen en lezen 
zijn mijn hobby´s. Maar Stapperst goed is mijn passie. 

38 In 1982 mochten Staphorsters, met andere afgevaardigden uit Overijssel, een erewacht vormen langs 
de route. “Klederdrachten op Prinsjesdag”, Reformatorisch Dagblad, 18 september 1982. 
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Dan voel ik mij absoluut niet verkleed! Ik ben niet van plan het alle dagen te 
dragen, omdat het voor mijn werk in de kraamzorg niet praktisch is, en ik loop 
graag met blote benen en blootshoofds. Maar ik vind het fijn om het één keer 
in de week een dag of een avond aan te hebben.”

Dit citaat gee! aan dat het voor Alie, net als voor andere gelegenheidsdragers, 
belangrijk is om streekdracht te kunnen dragen. Het wordt bijna als een 
voorrecht gezien, al vinden vrouwen als zij het wel handig om de rest van de tijd 
in burgerkleren te kunnen lopen. Prinsjesdag hee! grote aantrekkingskracht. 
Ook Annigje M. die blij was dat ze in 1990 uit de dracht kon, gaat alweer enige 
jaren met plezier in dracht naar Prinsjesdag: “Toen ik in burger ging, heb ik de 
streekdracht verkocht, maar ik heb van alles iets bewaard: een daagse muts, 
een zondagse muts, een onderrok enzovoort. Het oorijzer en de sieraden heb 
ik niet verkocht. Mijn vader adviseerde me toen dat als ik me er financieel om 
kon redden dat ik die dingen dan moest houden. Een paar strikkies [zilveren 
gespjes] heb ik met mijn schoonzus geruild tegen een tweepersoonslaken, 
maar verder heb ik alle sieraden gehouden. 

In 1999 werd ik benaderd door Annekie de L. Ze wilde met een bus vol 
vrouwen in klederdracht naar Den Haag, naar Prinsjesdag. Ze zegt: ‘Ga jij dan 
ook mee?’ Ik zeg: ‘Tja, ik heb geen Staphorst goed meer, nou ja bijna niets meer.’ 
Mijn moeder hee! me toen geholpen om weer wat kleren op orde te maken. 
Na acht jaar zat het weer net als vroeger. Die feeling voor de klederdracht die 
raak je niet kwijt. Je voelt meteen of iets te hoog of te laag zit of dat het losser 
of strakker moet. 
[…]
Als ik naar Prinsjesdag ga, doe ik altijd wel mooie kleren aan, maar niet te 
overdreven. Ik zou nooit een ‘rooizieden doek’ [trouwdoek] omdoen naar 
Prinsjesdag. Dat past gewoon niet. Als bij iemand van de groep de kleren wat 
afgezakt zijn of er zit iets scheef, of de banden zijn los, dan help je even om 
het weer goed te doen. Sommigen hebben er namelijk geen feeling voor. Die 
merken zelf niet dat het niet goed zit. Dan help je elkaar daar mee. 
Iedereen mag van mij Staphorster kleren aan doen, als ze het maar netjes 
aandoen. Het maakt niet uit waar je geboren bent, in Staphorst of buiten 
Staphorst. Als je je maar goed verzorgd aankleedt mag je, wat mij betre!, 
Staphorster kleren aantrekken. Ik zou echt niet weer helemaal terug willen in 
de dracht. Het is voor mij echt een gelegenheidsdracht. Alleen voor speciale 
gelegenheden.
[…]
Als ik ergens in klederdracht naartoe ga en ik mij aangekleed heb, loop ik altijd 
even naar de buurvrouw. Zij kijkt dan of ik van achteren de doek goed heb. 
Als ik in een winkel ben of op een begrafenis, dan kijk ik om me heen hoe 
anderen de Staphorster kleren aan hebben. Ik vind het ergerlijk als mensen in 
klederdracht niet verzorgd gekleed zijn. Als ik een nieuwe bril koop, dan kies 
ik er één die ook bij Stapperst goed past. Dan neem ik dat mee in mijn keuze.”

Annigje maakt duidelijk dat het dragen van de streekdracht meer is dan 
dat. Het is ook het uitdragen van het imago van een keurig verzorgd dorp. Ze 
voelt zich in deze kleren, meer dan in burgerkleren, ambassadeur van het dorp. 
Als ze merkt dat mensen in het publiek iets negatiefs over Staphorst zeggen, 
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dan gaat ze erop af om het dorp te verdedigen. Daarom legt ze de lat ook hoog 
voor anderen die mee willen. Wie het goed niet netjes aanhee!, wordt door 
anderen gecorrigeerd. De hele groep hee! een boodschap uit te dragen. Iconen 
van netheid bestaan overigens wel degelijk. Er zijn vrouwen die ter plaatse 
als goed gekleed bekend staan. Het zijn de vrouwen waar anderen naar kijken 
en bij te rade gaan voor advies, bijvoorbeeld als iets bijzonders uitgezocht 
moet worden voor een bruilo! of receptie. Exemplarische voorbeelden van 
hoe het niet moet zijn er trouwens eveneens. Niemand wil zich graag met 
dat tegenbeeld vereenzelvigen. “Ik heb mijn oude goed nog aan hoor!”, zegt 
iemand die “betrapt” wordt in werkgoed. 

Sommige prinsjesdagvrouwen die alleen maar op deze dag Staphorster 
kleren dragen, kiezen er zelfs voor om rouwdracht te dragen, als hun 
familiesituatie hen daartoe noopt. Niemand verplicht hen ertoe, en ze zouden er 
waarschijnlijk niet op aangesproken worden als ze niet in de rouw zouden zijn, 
maar toch vinden ze het geen pas geven om “in rode kleren [niet-rouw] mee te 
gaan”. Gelegenheidsdrager Alie R. hierover: “Dat vind ik zo mooi aan Stapperst 
goed, dat je ook kunt rouwen. Bij burger kan je dat toch niet zo expliciet.” Niet 
iedereen in de groep gaat in de rouw, als dat zou moeten. Anderen volgen de 
regels tamelijk strikt. Voor de vrouwen die het dagelijks aanhebben, is het 
vanzelfsprekend dat ze zich aan de rouwvoorschri!en houden.

Een deel van het gezelschap dat jaarlijks afreist naar Prinsjesdag neemt twee 
keer per jaar ook deel aan andere “gezellige uitstapjes”. Worden bij Prinsjesdag 
ook enkele heren getolereerd, bij deze busreizen mogen alleen vrouwen mee. 
Voorwaarde is ook hier dat alleen vrouwen in streekdracht mee mogen, al zijn 
de voorschri!en voor de soort streekdracht minder strikt. Het dragen van een 
daagse muts in plaats van het ne#e oorijzer wordt dan wel getolereerd. Het 
is immers geen officiële aangelegenheid, maar een “gewoon” gezellig uitje. 
Dan is het oorijzer niet de voorgeschreven dracht. Ook hier is dikwijls aan de 
kledingkeuze af te lezen met wie we te maken hebben: mensen die alle dagen 
in dracht lopen of gelegenheidsdragers. De uitstapjes worden gewoonlijk 
aangekondigd in de plaatselijke huis-aan-huiskrant. De organisatoren worden 
dan ook wel gebeld door mensen die meewillen, maar niet in dracht. Op de 
afwijzing volgen soms nijdige reacties.

Een aardig detail is dat het prinsjesdagpakkie inmiddels is gemusealiseerd. 
Het Nederlands Openluchtmuseum zocht in het voorjaar van 2011 bij het 
inrichten van de nieuwe streekdrach#entoonstelling “Kleur Bekennen” een 
tegenhanger voor de Surinaamse vrouwen die zich met het Keti Kotifestival 
in hun traditionele kotomisi steken.39 Een pop in hedendaagse kotomisi wordt 
in het museum gepresenteerd naast een pop in Staphorster Prinsjesdagoutfit. 
Voor het aankleden van de Staphorster pop is, net als destijds in de Flevohof, 
de hulp ingeroepen van twee drachtdraagsters uit het dorp. Ze konden bij het 
aankleden van de pop deels gebruik maken van kledingstukken die al in het 

39 Keti koti, le#erlijk vertaald als verbroken ketenen, is een jaarlijkse nationale herdenking van de 
afschaffing van de slavernij. Veel vrouwelijke bezoekers kleden zich dan in een kotomisi, een kostuum 
dat in de beleving van de vrouwen nauw verbonden is met hun identiteit en slavernijverleden. Zie 
bijvoorbeeld de inleiding op de tentoonstelling op openluchtmuseum.nl, bezocht op 12 juli 2014. 
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bezit waren van het museum. Op hun advies werd door het museum echter een 
aantal nieuwe meer representatieve kledingstukken aangescha!, die volgens 
hen meer allure hadden. 

Opvallend in deze casus is de positie van enkele sleutelfiguren die aan 
de basis staan van allerlei uitstapjes. De norm voor deelnemers aan de 
Prinsjesdag- en gezellige uitstapjes is een afwijking van de alledaagse norm, 
overigens gesanctioneerd door de genoemde sleutelfiguren. Het afwijken van 
de alledaagse voorbeeldigheid, zoals Frijhoff dat noemt40, komt tot uitdrukking 
in het dragen van bepaalde combinaties die niet (meer) gebruikelijk zijn. Wie 
zich niet wil conformeren en niet in Staphorster streekdracht wil, mag niet 
mee. Met name een groep gelegenheidsdragers ziet de reisjes niet alleen als iets 
gezelligs, maar ook als een manier om het dorp elders te vertegenwoordigen. 

Casus 4: Staphorst wordt “hip”

Anders dan in de burgermode hebben veel kledingstukken uit de Staphorster 
streekdracht een lange levensduur. Hoewel ook de streekdracht aan verandering 
onderhevig is, kunnen veel stoffen en kledingstukken jaren later nog gebruikt 
worden. Het is niet ongebruikelijk dat kledingstukken een leven lang meegaan, 
zeker de kostbaarste onderdelen van de dracht. Als iemand overlijdt en geen 
kinderen hee! – of geen kinderen in dracht – of de Staphorster streekdracht 
verruilt voor burgerdracht, dan worden de kleren dikwijls verhandeld. Soms 
gebeurt dat onderhands, in kleine kring. Verschillende keren per jaar worden 

40 Frijhoff, Heiligen, idolen, iconen, p. 18.

8. Pop in Staphorster dracht, gekleed om naar Prinsjesdag te gaan, tussen kotomisi’s. Opname in de tentoonstelling 
Kleur Bekennen in Streekdracht en Kotomisi, juni 2011-oktober 2014. Nederlands Openluchtmuseum, Arnhem.
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echter door de betreffende families openbare kledingveilingen georganiseerd, 
die met een advertentie in de lokale krant worden aangekondigd. In de 
weken voorafgaand aan een veiling wordt al druk gespeculeerd over het 
aanbod. De kleren van een draagster die als “goed gekleed” bekend stond, 
vindt men interessanter dan die van iemand die wat minder smaak had. 
Ook de kledingmaat kan de prijs doen opdrijven, als de draagster tenminste 
courant van lengte en omvang was. Tijdens die openbare kledingveilingen, 
ter plaatse goedverkopen genoemd41, kunnen drachtdraagsters hun garderobe 
aanvullen met kledingstukken en lappen. Omdat de veilingen openbaar 
zijn, komen er ook streekdrachtverzamelaars, -handelaars en quilters op af. 
Zolang de verschillende groepen niet op dezelfde kledingstukken bieden, is er 
niets aan de hand. De verkopende partij is er zelfs wel mee ingenomen dat de 
“buitenstaanders” de incourante stukken kopen. Als zij echter kledingstukken 
“wegkapen” die nog goed draagbaar zijn, wordt er door de drachtdraagsters en 
gelegenheidsdragers gemopperd, ook al hee! iedereen de kans om een bod uit 
te brengen. Via de kledingveilingen verspreiden de kledingstukken zich zelfs 
tot in het buitenland. Er zijn bijvoorbeeld ook verzamelaars bij uit Vlaanderen 
en de VS, en een handelaar uit Engeland die de kledingstukken laat vermaken 
tot toneel- en filmrekwisieten. Interessant is de voorselectie die verkopende 
partijen dikwijls maken, waarmee de in ogen van verzamelaars meest boeiende 
stukken juist uit de verkoop worden gehouden. Het gaat hierbij om werkgoed 
en ouderwetse kleding, die door de verkopende partij tevoren worden 
weggegooid omdat ze niet al te ouderwets of zuinig willen overkomen. Voor de 
verzamelaars zijn juist deze zeldzame stukken waardevol om hun verzameling 
compleet te maken.

Bij de viering van 200 jaar Gemeente Staphorst in april 2011 kwam 
het verwerken van Staphorster streekdracht in nieuwe mode in een 
stroomversnelling. Allerlei activiteiten moesten het jubileum van de huidige 
gemeente opluisteren. Eén ervan was een kledingshow waarbij mensen 
werden uitgenodigd de streekdracht vernieuwing in te blazen. De Spaanse 
modeontwerper Ricardo Ramos werd ook voor de show uitgenodigd. Hij toonde 
op 19 januari 2011 tijdens de modeweek in Berlijn zijn collectie “Fashion in 
Motion – Reconstructing Klederdracht”. Hij verwerkte in zijn creaties originele 
Staphorster stukken die hij zelf op een kledingveiling aangescha! had. Ramos: 
“Ik gebruik mode als medium om een nieuwe interpretatie te geven aan 
tradities. Zo hoop ik die tradities ook dichter bij jongere generaties te brengen. 
Het gaat erom dat je respectvol met de klederdracht omgaat.”42 Hij deed 
overigens niets nieuws door met gebruikmaking van Staphorster stoffen en 
kledingstukken haute couture te presenteren. Dat deden mode-ontwerpers en 
creatievelingen al decennia eerder door elementen uit de dracht te verwerken 
in bijvoorbeeld jassen of tassen. 

41 Zie hiervoor D. Kok, “Goedverkoop en kledingveilingen in Staphorst. Over manieren en 
beweegredenen voor het van de hand doen van kleding”, Kostuum 2007, p. 61-68.

42 B. Hoogeveen e.a., Staphorst op de catwalk. Klederdracht uit de mode in de mode. Staphorst, 2012.
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9. Creatie van modeontwerper Ricardo Ramos, met gebruikmaking van stoffen uit de Staphorster streekdracht. 
Foto: Andreia Martin, collectie Ricardo Ramos.
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Vrouwen en mannen uit het dorp gaven er in 2011 ieder voor zich een eigen 
draai aan met lange jassen, mannenbroeken vermaakt tot vrouwenpantalons, 
zomerjurkjes, hemdjes en pikante lingerie versierd met stipwerk. De reacties, 
met name uit de hoek van de meest orthodoxe kerkgenootschappen, waren fel. 
“Soms zijn er grenzen die je niet moet overschrijden”, aldus het lokale SGP-
raadslid Arie den Ouden.43 Den Ouden maakte met name bezwaar tegen het 
vermaken van kledingstukken die gemaakt zijn voor de diepste rouw tot een 
kunstzinnige kledingcreatie. “Het gee! geen pas. Het hee! puur met respect te 
maken. Voor mij is dat een brug te ver.” Hij was niet de enige die op deze toon 
reageerde: “Als dat later ook met mijn kleren gebeurt, dan gooi ik ze liever nu in 
de vuilniscontainer of ik verbrand ze”, aldus meerdere vrouwen in de omgeving 
van de auteurs. Annet van Strik van de organisatie “Staphorst is hip” reageerde 
in dezelfde krant op Den Ouden: “Het is niet onze bedoeling om mensen voor 
het hoofd te stoten. Integendeel. Het gaat om een stuk stof. Als je dat uit zijn 
context haalt, is wat mij betre! ook de betekenis weg.” Den Ouden en Van Strik 
vertegenwoordigen de twee uitersten: Den Ouden de mensen die kleding zien 
als betekenisvol, terwijl Van Strik c.s. kleding beschouwt als een stuk textiel, 
waar je vrijelijk je gang mee kunt gaan. Opmerkelijk is wel dat er binnen de 
groep die er moeite mee hee! dat buitenstaanders Staphorster streekdracht 
verknippen, er zijn die zonder veel moeite zelf de schaar in hun oude niet meer 
gedragen kledingstukken ze#en om er bijvoorbeeld stoelkussens of tassen van 
te maken. Zelfs van stoffen voor de rouwdracht.

Een belangrijke plaats in “Staphorst is hip” kreeg het Staphorster stipwerk, 
dat in nieuwe ontwerpen ongebruikelijke toepassingen kreeg. Stipwerk is 
het met de hand, met behulp van stempels, motieven drukken op stof.44 
Het stipwerk wordt vaak gezien als een vinding van Staphorst, maar in 
werkelijkheid werd het aan het begin van de 20ste eeuw van buiten in het dorp 
geïntroduceerd.45 In de traditionele streekdracht wordt stipwerk onder meer 
toegepast als versiering op de daagse muts en de kraplap. Vanaf het derde 
kwart van de twintigste eeuw werd het stipwerk ook toegepast op souvenirs, 
en nu dus ook in couture. Zo oud als sommigen denken zijn de motieven in 
het stipwerk echter niet, hoewel in de recent verschenen stipwerkhandleiding 
wordt gezegd dat “De druksters zelf geen flauw vermoeden [hebben] dat 

43 Reformatorisch Dagblad, 29 november 2014. 
44 D. Kok, Kleurrijk gedrukt. Oorsprong en ontwikkeling van het Staphorster stipwerk. Staphorst, 2014. Stipwerk 

is één van de historische vensters van de Staphorster canon. W. Coster, Canon van Staphorst, IJhorst en 
Rouveen. Een geschiedenis in vij!ig vensters. Staphorst, 2010, p. 80-81.

45 Vervaardigers van stipwerk werkten niet alleen voor de Staphorster markt. Er zijn voorbeelden 
bekend van stipwerk dat werd gebruikt in Spakenburg, Hierden en op Marken. Sowieso zijn 
sommige stoffen en motieven niet uniek voor een plaats; soms nemen streekdrachtdragers stoffen 
van elkaar over. Vanuit Staphorst is bekend dat in de jaren tachtig vrouwen naar Spakenburg gingen 
om bijvoorbeeld (nieuwe) schortenstof te kopen. In de jaren zestig en zeventig reisden Staphorsters 
zelfs naar de Niedergrafscha! Bentheim (Duitsland) om daar mutsenkant op te kopen. Daar waren 
toen geen streekdrachtdragers meer, terwijl in Staphorst kantschaarste heerste. In de omgeving van 
Bentheim konden ze voordelig tweedehandse kant aanschaffen. Zie ook De Bruijn & Hooikammer,  
“En de lelijkste kant lieten we daar achter.”
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onder hun handen de steentijd herlee!.”46 Het is een staaltje van Rücklauf, 
de verouderde, pseudowetenschappelijke inzichten die weer in het veld 
geïntroduceerd worden.47 Het past wel in het Staphorster discours dat aan de 
streekdracht bijna mythische proporties gee!. Dragers en gelegenheidsdragers 
geven aan dat, zoals Margje R. (1924) het verwoordt: “Je er in burger best netjes 
bij kunt lopen, maar dat ‘er niets boven Stapperst goed gaat’, zo netjes en mooi 
als het zit.” Dragen mag ook door anderen, maar aankomen niet. En negatieve 
opmerkingen plaatsen ook niet. 

In 2012 werd in Nederland begonnen met de nationale inventarisatie van 
het immaterieel erfgoed. Vanuit een groep mensen rondom “Staphorst is hip”, 
gesteund door Museum Staphorst en de voormalige cultuurambtenaar van de 
gemeente, werden inspanningen gedaan om het stipwerk op de nationale lijst 
te krijgen. Daartoe werd in augustus 2013 de Stichting Staphorster Stipwerk 
opgericht. Nog hetzelfde jaar kon het stipwerk worden toegevoegd aan de 
lijst. De Stichting Staphorster Stipwerk die “het ambacht wil behouden” en 
“de traditie levend wil houden” vraagt op haar website aandacht voor het 
levend houden van dit immateriële culturele erfgoed. De website meldt dat 
“alle inwoners van Staphorst min of meer betrokken (zijn) als stipper, drager 
of promotor”.48 Dat lijkt wat optimistisch voor een gemeente waarin zelfs 
draagsters het stipwerk als niets bijzonders beschouwen, en velen van hen 
onverschillig staan ten opzichte van het verdwijnen van de streekdracht als 
daagse dracht. 

In lijn met de “folklorisering”, zoals beschreven door onder andere Ad de 
Jong,49 is het niet verwonderlijk dat het bestuur van de stichting een commercieel 
belang hee! bij de nieuwe status van het stipwerk als erkend erfgoed. Dat blijkt 
niet alleen uit de webwinkel “Staphorst is hip” (“doel: Staphorst op een positieve 
wijze presenteren door innovatieve producten en diensten te presenteren”), 
maar ook uit de personen die zi#ing hebben in het bestuur. Onder het mo#o 
“iedereen kan stippen” organiseert de stichting nu een “vakopleiding stipwerk”. 
Zo ontstaan toepassingen en kleurcombinaties die door de dagelijkse dragers 
niet worden herkend als typisch Staphorsts. Een van de lokale uitzendbureaus 
gebruikt stipwerk in zijn reclame-uitingen, en ook de lokale wielrenclub hee! 
een stipwerktrui als bolletjestrui geïntroduceerd. Par#ime draagster Grietje K. 
(1955) ontdekte in 2014 in een nieuwe tentoonstelling in Museum Staphorst 
“weer die vreselijke bedrukte onderbroeken”. 

Stipwerk moet door de plaats op de lijst van immaterieel cultureel erfgoed 
levend blijven, maar vervreemding van de draagsters door de nieuwe gebruikers 
en het nieuwe gebruik is het gevolg. Een gemeenschap duidelijk maken dat zij 
erfgoed hee! dat de moeite van het bewaren waard is, vergt dikwijls experts 

46 Kok, Kleurrijk gedrukt, p. 45.
47 Bendix, In search of authenticity, p. 177-178.
48 www.staphorstiship.nl, bezocht op 21 juni 2014.
49 De Jong, De dirigenten van de herinnering, p. 22-23. De vier fasen die De Jong onderscheidt, komen 

in deze casus als volgt terug. Fase 1: stipwerk als onderdeel van dagelijkse dracht is in 2014 steeds 
minder vanzelfsprekend. Fase 2: een groepje belanghebbenden constateert deze verandering en richt 
een stichting op. Fase 3: het stipwerk krijgt nieuwe toepassingen, bijvoorbeeld op lingerie. Fase 4: 
stipwerk hee! hiermee een andere betekenis gekregen.
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van buiten die met allerlei initiatieven bewustwording in die gemeenschap 
willen bereiken.50 Maar van wie is dit erfgoed? Van de dragers, de makers, de 
Staphorster gemeenschap (hoewel stipwerk eigenlijk niet typisch Staphorsts 
is)? Het onderscheid tussen cultural heritage en cultural property brengt ons 
wellicht een stap verder. Waar heritage verwijst naar een bezit van iedereen (een 
inclusieve benadering, die groepen mensen insluit), gaat property juist over 
bezit door één groep mensen (exclusieve benadering, die juist groepen mensen 
uitsluit). Het begrip property impliceert dat het bezit betwist kan zijn, want 
eigendom hee! economische en symbolische waarde. Juist dit komt terug in 
de hierboven beschreven casus, die duidelijk maakt dat er een tweede leven is 
voor afgedankte kledingstukken uit de streekdracht. Harder dan bij de andere 
casussen botsen hier de betekenissen die Staphorsters aan de streekdracht 
geven. De beweging rond “Staphorst is hip” laat zien dat het hergebruik van 
streekdrachtstoffen (niemand hee! het over het gebruik van in de winkel 
gekochte “folklorestoffen”) positieve én negatieve appreciatie oproept. Ook 
over het initiatief om het Staphorster stipwerk op de Representatieve lijst van 
het immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid van UNESCO te krijgen, 
is niet iedereen onverdeeld positief. Hoewel het wil bijdragen aan herleving 
van de traditie, lijkt het traditionele draagsters en nieuwe vervaardigers van 
stipwerk van elkaar te vervreemden. 

Besluit

De auteurs stelden zich in dit artikel de vraag hoe en waarom mensen 
Staphorster streekdracht dragen, bij welke gelegenheden ze dat doen en wat 
voor betekenissen de streekdracht voor hen hee!. In de beschreven casussen 
zijn enkele opmerkelijke lijnen te ontwaren. Wie Stapperst goed wil dragen, 
wordt door dagelijkse draagsters weinig in de weg gelegd, mits het volgens 
hun regels gebeurt. De streekdracht is namelijk voor hen een middel waarmee 
de kernwaarden van de groep dagelijkse draagsters wordt uitgedragen. Met 
hun kleding geven ze bijvoorbeeld aan of ze wel of niet in de rouw zijn en voor 
welke gelegenheid ze gekleed zijn. Het Staphorster mannenkoor, daarentegen, 
hee! de streekdracht geïntroduceerd als uniform, waarbij de “taal” van de 
dracht geen rol speelt. Binnen het koor zijn er echter toch mannen die behoe!e 
hebben zich in details van de rest te onderscheiden, zonder dat die details de 
oorspronkelijke boodschap uitdragen. Opmerkelijk bij de Prinsjesdaggroep is 
de rol van sleutelfiguren. Enerzijds laten zij exclusief mensen toe in Stapperst 
goed, anderzijds staan zij het toe dat van de heersende kledingnormen wordt 
afgeweken. Botsende opva#ingen over de streekdracht zijn te ontdekken bij 
het hergebruik van Staphorster streekdracht in een nieuwe context. Daarbij is 
sprake van uitgesproken positieve en negatieve appreciatie. 

50  R. Bendix & V. Tr. Hafstein, “Culture and property. An introduction”, Ethnologia Europaea 39:2, 2009, 
p. 5-10. Zie ook M. Tauschek, “Cultural property as strategy. The Carnival of Binche, the creation of 
Cultural Heritage and Cultural Property”, Ethnologia Europaea 39: 2, 2009, p. 67-80.
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De streekdracht van Staphorst is in 2014 meer dan alleen een dagelijkse 
dracht. Het is, al decennia lang, een uiting van een Veranstaltungs- en 
Repräsentationskultur, waarin de vraag naar authenticiteit helemaal niet 
interessant is. Immers, niet alleen de dagelijkse dragers maar ook de 
gelegenheidsdragers gaan op authentieke wijze met de dracht om. Wat hen 
bindt is de symbolische waarde die zij aan de streekdracht hechten, als 
uitingsvorm van Staphorster identiteit. Tot op de dag van vandaag wordt er 
gesleuteld aan de dracht om deze draagbaar te houden. Op een geheel eigen 
wijze gebeurt dat door mensen die van oude stoffen nieuwe mode maken, en 
door hen die zich het stipwerk als ambacht eigen hebben gemaakt. Ook zij 
doen dat op een wijze die hen verantwoord lijkt. 

Voor de meesten staat vast dat binnen afzienbare tijd de streekdracht als 
dagelijkse dracht voorgoed is verdwenen. Dit artikel maakt echter duidelijk 
dat de streekdracht gezien kan worden als onderdeel van een dynamische 
cultuur, waarin aan “folklore” en “folkloredracht” een grote betekenis en 
symboolwaarde wordt gehecht. Het zou de moeite waard zijn als dit nieuwe 
en in Nederland nog onontgonnen onderzoeksterrein ook wordt verkend in 
andere streekdrachtgebieden. 


