
DE HORDEN EN SCHERMEN  

 

KOOS  RAUWS 

 

Een hor of horde is een plat vlechtwerk, meestal van wilgenteen. De horde werd voor allerlei 

doeleinden ingezet. Het kon verticaal of horizontaal gebruikt worden. Verticaal kan het 

dienen als schutting of wand.  

In Nederland zijn de oudste horden gevonden in het Bourtangermoeras, nabij Emmerschans 

die in de IJzertijd, ca 170 – 50 voor Chr. gebruikt werden als “wegdek”
 1

 (afb. 1). In 1988 

werd de horde in de Betuwe nog gebruikt als “brugdek” op boomstammetjes tussen 

weilanden
2
 voor het vee (afb. 2). Zou onze uitdrukking “de hort/hord op gaan” hiernaar 

verwijzen
3
? 

 

In de 17
e
 eeuw lezen we dat het lijk van veroordeelden niet in de gewijde grond in- of rond de 

kerk begraven werd. Deze werden vastgebonden op een horde, die door paarden gesleept 

werd naar het galgenveld buiten de stad. Aldaar werden de lijken alsnog ter afschrikking 

langere tijd tentoon gesteld door ophanging, al of niet in de kist, of op een rad gebonden en 

uiteindelijk in de galgenput
4
 gesmeten. (afb. 3 en 4). Met de komst van de Bataafse Republiek 

kwam hier een einde aan. 

 

In boedelbeschrijvingen onder het kopje “huisraad” werden wilgentenen horden vermeld die 

verschillende functies hadden. Het valt niet mee om de bijbehorende afbeeldingen uit die tijd 

te vinden. De meest voorkomende zijn: 

1. Een vensterhorde of glaeshordeken dat bij de vensteropening gebruikt werd. Deze is 

weer onder te verdelen in:  

a. Een tralie horde, die door buigen in (het onderste deel van) een raam
5
 geklemd 

kan worden als tijdelijke fysieke afsluiting (afb. 5). Vooral bij herbergen zien 

we de geklemde traliehorde aan de buitenkant geplaatst (afb. 6), maar de 

traliehorde werd ook aan de binnenzijde gebruikt waar het wild kan toegaan 

zoals in een schoolklas (afb. 7) of in een gekkenhuis (afb. 8).  

b. Een gekruiste of geruite horde
6
, die aan de binnenzijde van het raam als plat 

vlechtwerk gebruikt werd om de inkijk te beperken
7
. Het is de voorloper van 

het vitrage gordijn uit de 2
e
 helft van de 17

e
 eeuw

8
. Door de gekruiste staken is 

deze horde niet buigzaam en blijft in het gebruik een plat vlak (afb. 9). Deze 
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horde werd beschreven in de mandenmakers gilde proef. De mandenmaker kon 

laten zien dat hij in staat was het wilgenteen zo te verwerken dat de horde niet 

scheluw trok. Den Briel 1582: “tot een proue een teenen ouerdeckte vrouwen 

stoel, een geruijt flijer (horde), een vijercante luijerkorff ende eenen groenen 

prickhouwer”.  

2. Gardevisage.  

a. Het gebruik van wilgenteen als gezichtsbescherming tegen bijen was wel 

bekend (afb. 10). Een horde uit de 16e eeuw tegen de vliegen, ken ik niet. 

b. In boedelbeschrijvingen is het niet duidelijk of bij een “garde visage” het 

gezicht beschermd werd tegen de bijen of de gloed van het haardvuur (afb. 11). 

Gezien de context in de boedelbeschrijving ligt een bescherming van de huid 

tegen warmtestraling voor de hand. We vinden bij koopman Willem Andriess 

in Antwerpen in 1565: “2 teenen gardevisaigen”
9
 en in een boedelbeschrijving 

uit 1747 “Item eenen boeckzak ende een gardevisage”
10

 

3. Een groter rond formaat staat op een standaard om de gloed van het vuur af te 

schermen
11

 (afb. 12).  

4. Een rechthoekig(?) kamer scherm, veelal met een ijzeren voet voor de stabiliteit wordt 

in 1533 vermeld in het Kasteel te Duurstede: “een scirm van teenen up eenen ijzeren 

voet.” (hiervan geen afbeelding bekend) 

5. Nog raadselachtiger is een horde om schoon te maken nabij de voordeur. “Item een 

hoorde, daer men de cleederen opveycht ende schoon maeckt”
12

 Deze dient als 

ondergrond voor het afborstelen van bovenkleding. Het is niet duidelijk of deze horde 

de vorm heeft van een schraag, of dat het als plat vlechtwerk verticaal of horizontaal 

werd opgesteld. Mogelijk is deze horde getekend op zolder
13

 of in een schuur (afb. 

13). In de deuropening, staat een meisje, een dienstmaagd, dat gevlucht is voor de 

muizen. Het kleinere jongetje, mogelijk de zoon des huizes, loopt terug naar de deur 

en wijst onder het bed. Hij heeft zojuist zijn kat gehaald om de muizen te vangen.  

De linker kant van de kamer lijkt op een bergruimte. Was de dienstmaagd ergens mee 

bezig? Op het bed ligt een plat vlechtwerk met uitstekende staken. Voor de lessenaar 

(huis van een geletterde?) en over de horde ligt een strook lijnwaad uitgerold. Op het 

lijnwaad ligt een kromme stok. Waar was de dienstmaagd mee bezig of wat wilde zij 

gaan doen toen zij de muizen zag en naar buiten rende? 

Wat moet een dienstmaagd met een horde in combinatie met lijnwaad? Had zij 

misschien de horde en het lijnwaad naar binnen gebracht nadat zij kleren had 

“opgeveegd en schoongemaakt”? Waarvoor diende de stok? Om de horde in de 

deuropening te klemmen? Of gebruikte het jongetje de hoorde als vogelval (meestal 

een oude deur
14

) door de stok met een touw er onderuit te trekken? 

 

De geklemde traliehorde en de glashorde verdienen het om terug te keren in het straatbeeld 

van de stad! Wie kan het beste model maken dat aansluit bij de wensen anno 2015?  
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Afb. 1 Wegdek uit de IJzertijd bestaande uit horden in het Boertangermoeras. Opgraving 1962 

door het Biologisch·Archaeologisch Instituut, Groningen.  

 

 

 
 

Afb. 2 De verticale horde dient als “schutting” en de horizontale horde als brugdek over een 

sloot. Gellicum 1962, foto Ir. W.D.J Tuinzing. 

 

 
 



Afb. 3 De Opregte Haarlemse Courant, 4 februari 1673. 

 

 

 
 

Afb. 4 Sleep-horden. Detail executie van katholieke Guy Fawkes en zijn aanhang in 1606 na 

een mislukte aanslag op de protestante koning Jacobus I te Londen.  Claes Jansz Visscher. 

 

 

 



 
 

Afb. 5 Traliehorde. De Schoenlapper. Adriaan van Ostade, Haarlem, 1671. 

 

 
 

Afb. 6 Twee geklemde traliehoden en boven de deur een vlakke traliehorde als uitstalhorde, 

vlak gehouden door twee gekruiste  stokken(?). Detail ets, Kermis van Sint Joris, Herberg de 

Kroon. Johannes of Lucas van Doetechum, gepubliceerd door Hieronymus Cock, ca 1560. 



 

 

 
 

 

Afb. 7 De ezel in de school. “Al reijst den esele ter scholen om (te) leeren, ist eenen esele hij 

ensal (als) gheen peert weder keeren”. Pieter Bruegel de Oude. 1556 
 

 



 
 

Afb. 8 Traliehorde aan de binnenzijde praktijkruimte bij het uitsnijden van de steen der 

wijsheid (lees dwaasheid) door kwakzalvers/oplichters.  Pieter Bruegel 1557. 

 



 
 

Afb. 9 De arts zit voor het naar binnen geopende raam om beter te kunnen zien. Aan de 

binnenzijde van dit glas-in-lood raam is een plat “glaeshordeke” aangebracht om de inkijk te 

beperken. Detail, “Artsbezoek”, Godfried Schalcken, 1669. Köln, Wallraf-Richartz-Museum 

bruikleen eigenaar beëindigd.  
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Afb. 10 Detail pentekening van Pieter Brueghel de Oude. Ca 1568. Imkers met vlechtwerk 

maskers tegen bijensteken (garde visage?). De korven zijn gemaakt van spiraalvlechtwerk, 

gebonden met gespleten braam.  

 

 
 

Afb. 11 “Gardevisage”. Detail van een ets van Abraham Bosse 1637 uit de serie over de vier 

seizoenen: “WINTER”. 

 

 



 

 
 

Afb. 12 Tenen vuurscherm op een standaard en een “overdekte kraamstoel” van 

spiraalvlechtwerk. Detail, Crispijn van de Passe (II). De dood van de rijke man.  
 

 
 

Afb. 13 Rommelzolder of -schuur. ca 1640. Op het bed links een “hoorde om de kleren op te 

vegen”? Of deed de horde met stok dienst als “halve-deur”? Anoniem, verblijfplaats 

onbekend. 
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