
Geometrische figuren
Fries houtsnijwerk is het versieren 
van houten gebruiksvoorwerpen met 
de kerfsneetechniek. Kenmerkend 
voor Fries Houtsnijwerk zijn de 
geometrische figuren zoals rozetten, 
sterren en de vlechtfiguren. 

Boeren en vissers
Eeuwenlang was het een 
tijdpassering van boeren en vissers 
rondom de Zuiderzee die ’s winters 
meer tijd hadden. Schippers 
speelden een rol in de verspreiding 
van deze volkskunst. Langs de hele 
Noordzeekust tot in Denemarken en 
Zweden was de kerfsnee techniek 
bekend. De term Fries, waar deze 
vorm van volkskunst de naam aan 
te danken heeft, slaat niet alleen op 
Friesland. Het kwam voor in het hele 
noorden van Nederland en het gebied 
rondom de voormalige Zuiderzee. 

Patronen en passers 
De houtsnijder tekent de patronen 
op het hout, soms met gebruik 
van carbonpapier. Een passer is 
noodzakelijk voor het maken van 
de rozetten en andere cirkelvormige 
figuren. Vaak wordt er lindehout 
gebruikt, dat is zacht en blank, 

zonder veel noesten. Maar ook 
rozenhout, eikenhout en tropische 
houtsoorten zijn geschikt. 

Kerfsnede 
De snijders van Fries houtsnijwerk 
gebruiken een beiteltje en een 
klein scherp mesje. Met het 
beiteltje worden kerfjes van 
enkele millimeters in het hout 
gemaakt, met het mesje worden 
patronen uitgesneden. Vandaar de 
naam kerfsnede. Er zijn bekende 
geometrische basispatronen, 
waar eindeloos op gevarieerd kan 
worden. De techniek is niet heel 
lastig aan te leren en er is weinig 
ruimte voor nodig. Het kost wel veel 
tijd en oefening om de techniek 
echt goed onder de knie te krijgen. 
Voorwerpen die veel versierd worden 
zijn dienbladen, (sieraden)kistjes en 
onderzetters.
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Snijden en knippen
Papierknipkunst is een ambacht, 
waarbij men met een mesje of schaar 
vormen uit papier snijdt of knipt. 
Geplakt op een gekleurde ondergrond 
geven de omtrekken een mooi 
contrast. 
Een techniek die in Nederland veel 
gebruikt wordt, is het dubbelvouwen 
van het papier om een symmetrisch 
knipsel te krijgen. Vaak knipt men na 
het openvouwen van het papier aan 
de linker- en rechterkant afwijkende 
details, zodat er toch verschillende 
taferelen ontstaan. 

Speciale gebeurtenis 
Er zijn geen typisch Nederlandse te 
knippen motieven. Vaak knipt men 
voor een speciale gebeurtenis, zoals 
een huwelijk of een actualiteit, of 
haalt men inspiratie uit de Bijbel of 
uit andere verhalen.

1589
Al voordat er in ons land zelf papier 
werd geproduceerd, waren er al 
welgestelde mensen bezig met de 
kunst van het papierknippen. Het 
oudste Nederlandse knipsel dateert 
van 1589 en is een uitgesneden 
familiewapen in een album 
amicorum en is geknipt door jonker 
Hessel van Ostheim. 

Mode 
In de achttiende eeuw werd het 
papier goedkoper en kwam het 
ruimer beschikbaar, waardoor 
meer mensen gingen knippen. In 
de vormgeving van het knipwerk 
zijn de heersende modestijlen vaak 
herkenbaar. Men knipte in eigen 
kring of binnen een dorp.

Nieuw leven 
In de eerste helft van de twintigste 
eeuw waren er in Nederland nog maar 
weinig actieve knippers. Vanuit drie 
kernen werd de knipkunst nieuw 
leven ingeblazen: die van Bussum, 
Arnhem en Drenthe. In 1983 werd in 
het Nederlands Openluchtmuseum 
een eerste overzichtstentoonstelling 
van de geschiedenis van de 
knipkunst gehouden.
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