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Wie in een museum met volkskundige collecties naar
merklappen z;oekt, vindt in de opstelling meestal maar
een magere afspiegeling terug van wat er aan deze
kleurige borduurwerken bewaard is gebleven. Dit
heeft verschillende redenen. Musea bewaren bij voorkeur het meest kwetsbare textiel, dus ook de merklappen, veilig opgeborgen in de depots, waar gezorgd
wordt voor ideale klimaatsomstandigheden.i Bovendien komen lang niet alle uit inboedels afl¢omstige
borduurwerken in musea terecht. Door particulíeren
wordt er druk verzameld, en op veilingen en markten
vinden geluksvogels soms nog fraaie stukken. Ook
z,ijn er uit erfenissen nog veel van z.ulke geborduurde
stukken terug te vinden bij de fiamilies thuis, waar ze
aan de wand of in de linnenkast herinneren aan dierbaren uit het verleden.

Tot de laatste categorie behoort de merklap van mijn
overgrootmoeder Antje commandeur ( 185 l -1930) uit
Wognum. Het mag wel een klein wonder heten dat dit
fraaie borduurwerk uit 1864 bewaard is gebleven.
Meer dan honderd jaar later kwam het stuk per toeval
boven water tijdens een familiebezoek aan Piet Stam,
een van Antjes zoons. Naar verluidt werd het toen in
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weinig florissante staat aangetroffen in het stofdoekenmandje van oudoom; de vier zijden van de doek
bijvoorbeeld waren `afgewerkt' met felrood plakband.
Hij zelf heeft daar waarschijnlijk geen weet van
gehad.
De doek kwam bij mijn ouders Jan Stam en San Beerepoot terecht, werd in ere hersteld en hing jaren in
hun woning in Nieuwe-Niedorp aan de wand. Jammer
genoeg kreeg hij een plaatsje recht onder een weelderige plantenbak, die nogal eens langs de muur lekte,
want zowel vader als moeder had een gulle hand van
water geven. De in die periode opgelopen vochtschade
kwam pas goed aan het licht tijdens een Kunst &
Kitsch-kijkdag, georganiseerd door het Katholiek
Vrouwengilde te Wognum onder leiding van de directeur van het Westfries Museum te Hoom in 1996. Deskundigen inventariseerden toen de schade: de kleuren
van de borduurgarens bleken op diverse plaatsen te
zijn doorgelopen en aan de achterkant woekerden
schimmels. Het geheel werd ontsierd door vochtkringen. Een professionele conservering van het stuk
bleek hard nodig. Deze vond plaats in 1996 in de
Stichting Werkplaats tot herstel van Antiek Textiel te
Haarlem. Weer als nieuw - schoongemaakt, op flanel
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De geborduurde merklap van Antje Commandeur uit 1864. Wol op ongebleekt linnen, 53 x 53 cm. Noord-Holland,
particuliere collectie. (Foto: Tjibbe de Vries).
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vastgezet, ondersteund door zuurvrij karton en ingelijst - prijkt Antjes merklap nu bij haar familie aan de
wand.

Merklappen
Het vervaardigen van een merklap behoorde van
oudsher tot de opvoeding van meisjes, of dit nu thuis
of op school plaatsvond. Met naald en draad moesten
op een rechthoekig of vierkant stuk linnen of katoen

in kleine kruissteekjes de letters van het alfabet worden geborduurd. Dit behelsde niet alleen de gangbare
kleine letters en hoofdletters, maar ook hele alfabetten bestaande uit andere lettertypes, en letters van
verschillende grootte.'` Al deze nijvere oefeningen
dienden voor het mooi kunnen merken van de linnen
kledingstukken en het andere linnengoed van een
familie. Immers, de was en de bleek werden door hen
die dat konden bekostigen, een of twee maal per jaar
in grote partijen tegelijk uitbesteed, en het gebeurde
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meer dan eens, dat er wasgoed verwisseld werd, of anderszins verloren
ging.`''

Het woord merklap gaat terug tot de
zestiende eeuw. Ook benamingen als
`merckdoeck, letterdoek, neidoek en
stickdoeck' komen voor.
In de loop van de zeventiende eeuw
werden er steeds meer gestileerde
motieven om de letters en de cijfers
heen geborduurd. Ze verbeelden passages uit de bijbel, gebruiksvoorwerpen uit de huisraad, en schetsen het
boerenbedrijf, de scheepvaart, de flora en de fauna. De levensboom, die de
compositie aan de onderkant ging
overheersen, ontbreekt maar zelden.
Deze motieven en figuren vormden
op den duur een heel repertoire, waaruit latere borduursters gretig hebben
geput. De bloemen, dieren- en mensenfiguurtjes in streekdracht blijven
dan ook heel lang ongewijzigd; ze
zien er door de stekenkeuze wat houterig uit.Vanaf de achttiende eeuw
krijgen de doeken een meer symmetrische indeling en werden ze door de
maaksters voorzien van een omgaande sierrand, waardoor het effect van
een schilderij ontstond. De merklap is
dus in die tijd meer geworden dan
alleen maar een oefenstuk: hij mocht
ook aan de wand! Het minder spectaAfbeelding 2
culaire alfabet verdween allengs ten
gunste van de figuurtjes en bloemstukken, die nu de belangrijkste rol
gaan spelen op de merklap. De vroegst gedateerde
Nederlandse merklap is afkomstig uit het Westfriese
Opperdoes en draagt als tekst: „Trin Pieter dochter
wonende tot Opperdoec heeft dece dock genaeiit
anno 16ii".iv

De merklap van Antje Commandeur
Het borduurwerk van Antje is, evenals bij vele andere
merklappen het geval is, in kleurige wol uitgevoerd
op een vierkante doek van ongebleekte katoen gewe-
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Visitekaartportret van Antje Commandeur op
ca. 21-jarige leeftijd. Foto uit ca.1873.

ven in de linnenbinding. Als voorbereiding hiervoor
werd eerst globaal de indeling aangegeven. Eerst
werd met lijnen de rand afgebakend. Vervolgens werd
de doek in gelijke delen in de lengte en in de breedte

gevouwen en ontstonden er vier gelijke velden; de
vouwnaden werden met een rode rijgdraad gemarkeerd. Zo kreeg de katoenen lap een horizontale en
een verticale as, van waaruit de patronen moesten
worden uitgeteld. De horizontale as loopt in dit geval
midden door de letters C C D en A P A, de verticale
midden door de bloemenkrans met A C D; deze as
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kruislings over twee ketting- en inslagdraden heen). En ook het overbrengen
van de getekende patronen op de stof vereiste de nodige nauwkeurigheid.V Antje is
hierin aardig geslaagd. Slechts op één

plaats in het borduurwerk, in de linker
bovenhoek, heeft ze zich verteld.
In het midden bovenaan gebruikte ze een
motief, dat al heel lang populair was op
merklappen: de bloemencartouche vastgehouden door twee elkaar spiegelende cherubijntjes. Ze bazuinen letterlijk de lof
van de borduurster, die in de krans,
typisch voor Noord-Holland, drie initialen
voor haar naam gebruikte, vergezeld van
hetjaartal 1864. De letters, A C en D,
staan voor Anna of Antje Commandeur,
uit het jaartal wordt duidelijk, dat ze de
lap op 13-jarige leeftijd voltooide.
Aan de onderkant kreeg vervolgens het
solide bakstenen huis met de lijstgevel
gestalte, een betrekkelijk jong motief, dat
pas laat in de achttiende eeuw op merklappen voorkomt. Het huis heeft twee
schoorstenen en er staan bloemen voor de
ramen. De geborgenheid van huis en
haard wordt nog versterkt door de twee
kwispelende hondjes in de hoeken.
Op de horizontale as borduurde Antje in
gotische uitvoering de letters C C D en A
P A. Hiermee wijst ze naar haar ouders,
Comelis Commandeur ( 1773-1852) en
Agatha of Aagje pieters Appel ( 1818Visitekaartportret van Joannes Stam op

Afbeelding 3

ca. 21 -jarige leeftijd. Foto uit ca.1873.

eindigt onderaan midden in de voordeur van het
fraaie huis met de lijstgevel.
Antje begon met het borduren van de omlijsting. Zij

gebruikte hiervoor een golvend patroon met altemerend drie kruisjes en een driepasmotief. Daama volgden de hoekmotieven, de twee kersentakken en de
twee hondjes.
Tot nu toe was het werk eigenlijk nog eenvoudig.
Maar nu moesten er consciëntieus vanuit de assen
draden en steken geteld gaan worden om de juiste
plaats van de motieven te bepalen (de steekjes lopen

1893).

Als laatste kwamen de resterende ruimten
in de vier velden aan de beurt. Beneden,
naast de hekken aan weerskanten van het huis, borduurde ze twee weelderige boeketten met rozen, die
verwijzen naar liefde en schoonheid. In de bloemen
zitten twee achteromkijkende raven. Op de bovenste
helft van de merklap koos ze aan beide kanten voor
een meer gevarieerd boeket: rozen, tulpen, anjelieren
en goudsbloemen. De tulp staat voor de volmaakte
liefde, de anjelier is specifiek voor de moederliefde,
en de `schoon vergulde goude bloeme' duidt op
gehoorzaamheid. De op de bloemen gezeten duiven
symboliseren de zachtmoedige liefde.V' Bij het bordu-
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Antje Commandeur en dienstbode voor de stolpboerderij Westeinde nr. 22. Foto uit ca.1900,
(thans Westeinderweg 22, W.Groen).

ren van de duif en de anjelier linksboven geraakte
Antje echter in het ongerede en bleek de resterende
ruimte te krap bemeten. De vogel stoot zijn kopje aan
de kersentak, die wat te laag en te veel naar rechts op
het borduurwerk was gezet. Ook de anjelier staat in
verhouding met die aan de rechterkant te dicht op de
kersentak.
Het zal ongetwijfeld een teleurstelling voor de maakster zijn geweest. Maar zij is niet de enige geweest
voor wie de telling een kwelling bleek. En gelukkig
voor ons werden foutjes in het borduurwerk van een
merklap nooit uitgehaald, en krijgt dit werkstuk van
de 13-jarige juist daardoor een heel eigen en ontroerende uitstraling.

Tot slot iets meer over Antje
en haar familie
Het heeft er alle schijn van, dat Antje met de door
haar gemaakte merklap en de door haar gekozen
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motieven in het bijzonder haar moeder heeft willen
plezieren. De verwijzing naar de warmte en de veiligheid van haar eigen huis, de bloemenkeuze, die
van haar moederliefde en gehoorzaamheid spreken,
duiden hierop.
Antje kwam uit een niet alledaags gezin.Haar vader,
Comelis Commandeur, overleed in 1852 op 79-jarige
leeftijd. In 1843 had hij zijn eerste vrouw, Trijntje
Huibers Kok, verloren na een huwelijk van 44 jaar.
Van de zeven kinderen uit dit huwelijk waren er op
dat moment nog maar drie in leven. Waarschijnlijk
was Antjes moeder, Aagje Pieters Appel, al enige tijd
dienstbode in dit gezin. Begin januari 1848 trouwde
ze als 30-jarige met haar veel oudere werkgever. In
juni 1848 werd de oudste dochter Comelia geboren,
en Antje volgde in februari 1851. Na de dood van
Comelis bleef Aagje op 33-jarige leeftijd met de twee
kleine meisjes achter. Zij is nooit hertrouwd.
Over Antjes kinderjaren is nauwelijks iets bekend. Het
gezin woonde op het Westeinde te Wognum. De
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vroegste foto van Antje dateert uit ca. 1873 en is waarschijnlijk genomen ter gelegenheid van haar huwelijk
met Joannes Stam ( 1851 -1920), zoon van de welgestelde boer Nicolaus Stam en Maartje Commandeur.
De laatste was een dochter van Jan Commandeur, die
tussen 1834 en 1861 burgemeester van Wognum was,
de eerste van vijf burgemeesters uit die familie.V[] Beiden waren dus geparenteerd aan verschillende takken
van de familie, en hadden in een ver verleden zelfs
een gemeenschappelijke grootouder: Pieter Claas

voorhoofd sieren, zijn kunstig gedraaide haarstukjes,
de `toertjes'.viH

Joannes draagt een `geklede' jas, rondom even lang,
met hooggesloten vest en gestreepte klepbroek. Om
zijn hals is een knoopdoek gestrikt, zijn horlogesignet
is nog net zichtbaar. Ze betrokken na hun huwelijk de
boerderij van Nicolaus Stam op het Westeinde 22 en
kregen daar tussen 1874 en 1891 negen kinderen, van
wie oudoom Piet ( 1888-1973) en mijn grootvader

Reyers Commandeur (ca.1660-1717).

Hannes ( 1891 -1954) de jongste waren.
Een latere, wat wazige foto uit ca. 1900 laat Antje

Het jonge paar wordt plechtstatig afgebeeld (afb. 2 en
3). Antje draagt een zijden japon met wijde geplooide
rok en bijpassend schort. Om de hals heeft zij een
bloedkoralen ketting met gouden sluiting. Haar WestFriese kap is rond van vorm, de kapspelden torenen
erboven uit. De donkere toefjes, die op de foto haar

zien met waakhond en dienstbode op het erf van de
boerderij (afb. 4). Soms verwijzen huizen op merklappen naar het vermoedelijke ouderlijk huis van de
maakster. Hier is dat niet zo. De boerderij lijkt in
niets op het statige woonhuis, dat ze zoveel jaren eerder borduurde.

I Richtlijnen voor het conserveren van textiel zijn door de Stichting Textielcommissie Nederland
uitgegeven in het boek: Op de
keper beschouwd. Handboek
voor het behoud van textielcolIecties, Amsterdam, 2000. Het is
te bestellen bij de Stichting t.a.v.
Frits Regter, 1 e Oosterparkstraat
181,1091 HA Amsterdam, per
e-mail: fritsregter@hetnet.nl
11 Zie: Hemert, Maria van -
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