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30 april 2016
In het Hippolytushoes
over merklappen
Wat een leuke middag en wat was de zaal van het restaurant gedeelte van het Hippolytushoes
vol met bewoners en belangstellenden.
Wat had Hippolytushoes het fantastisch geregeld.
Heerlijke snoeperijtjes bij de koffie/thee. Nogmaals hartelijk dank dat het zo kon.
Mevr. Trijnie van Spanning had een aantal lappen uitgestald op een grote tafel. Aan de oproep
om merklappen mee te nemen was goed gehoor gegeven. Aan het begin van de lezing lag de
hele tafel vol.
Er werd op linnen geborduurd. Linnen van vlas gemaakt. In 1961 was een tentoonstelling in
Verhildersum “Van vlas tot linnen”. In de provincie Groningen werd in die tijd vlas
verbouwd. Dan zagen vele velden mooi blauw van de vlas bloemen. Soms zaten er witte
bloemen tussen. Die hadden een langere steel.
Een boer verzamelde elk jaar het zaad van de witte bloemen tot hij genoeg had om te
verbouwen. Meer opbrengst.
Aan de manier van borduren kon je zien of het Groningse lappen zijn.
Wanneer op de G een kroontje was geborduurd dan was het zeker een Gronings merklap.
De patent op de zaaiviool komt uit Uithuizen.
Hier op het Hogeland werden meer merklappen geborduurd dan verder in de provincie.
In de linnenkast van vroeger werd op het linnengoed
initialen geborduurd en een nummer bv.12. Wanneer de
was gedroogd werd op de bleek dan lag de was soms van
velen door elkaar en moest je bewijzen dat van jou was.
Want er moest een stapeltje van 12 stuks in de kast liggen
na de was.

Mevr. van Spanning had een
weeshuislapje meegenomen van
Maria van Ingen 1796.
Een klein merklapje waarvan de
achter en de voorkant elkaars
spiegelbeeld was.
Ook
kruissteek
jes aan de achterkant.
Soms was een lap , zoals die uit 1741, geborduurd in een stersteek.
Dat zijn twee kruissteken schuin over elkaar.
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De meeste merklappen zijn in het rood geborduurd.
De kiepkerel uit Munster had echter zwart garen. Daarom rondom Hannover en ook hier
lappen in het zwart. Vaak met veel bloemenvazen.
Vaak werden lappen met kleine spijkertjes
vast gezet.
Roestplekjes op de lap door vocht , gaan er
niet meer uit.
Je kon ook merklappen op linnen met
ingeweven rode rand maken.

Soms werden er ook gedichtjes op de lap
geborduurd.
Of een merklap met de levenstrap , waarop de
levensloop van een persoon te zien was.
Van geboorte tot de dood.
Een kroon op het werk van mevr. van Spanning was wel de lap die gemaakt is n.a.v. de
vertaling van de Bijbel in het Gronings, de Biebel.
Een lap met 12 kronen en één grote van 2008, een kroon op het taalmonument.

Met dank aan mevr. Van Spanning voor de mooie middag
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