
Blog briefvouwen 

 

Op het Nationaal Archief in Den Haag bevindt zich een grote collectie brieven die aan Johan de Witt 

zijn geschreven.
1
 Ze zien er echter niet hetzelfde uit als op het moment dat De Witt ze ontving. 

Behalve dat de brieven natuurlijk een stuk ouder zijn geworden, zijn ze geopend. Brieven werden in 

de regel gevouwen, verzegeld en in een verkleinde vorm afgeleverd. Is het tegenwoordig de 

gewoonte om enveloppen te gebruiken (voor zover e-mail dit niet heeft vervangen), in de 

vroegmoderne tijd vouwde men vaak de brief zelf om tot een soort envelop. De brief werd dusdanig 

gevouwen dat de inhoud niet leesbaar was en beschermd tegen vuil. 

Er waren talloze manieren om een brief te vouwen. Waar sommigen hun brief op een eenvoudige 

manier vouwden, maakten anderen bijna-origami werkjes van hun post waarbij ze touwtjes als 

sluiting gebruikten. In de collectie van Johan de Witt treft men dan ook een verscheidenheid aan 

vouwvormen aan. Vaak had een afzender een bepaalde stijl die hij of zij meestal gebruikte, anderen 

wisselden hun vouwstijl af. Zeer weinig brieven uit het verleden zijn ongeopend gebleven. Toch is 

men niet afhankelijk van uitzonderlijke vondsten van ongeopende brieven – zoals de gekaapte 

brieven en briefkisten van postmeesters – om te kunnen bepalen hoe een brief was gevouwen. Aan 

de hand van vouwlijnen en de locatie van zegels (en afdrukken daarvan), is het mogelijk de 

vouwvorm van een geopende brief te herleiden. 

 

 

Briefkist van Simon de Brienne die in de zeventiende-eeuw postmeester in Den Haag was. Brienne 

bewaarde de brieven waar de ontvanger niet voor kon of wilde betalen. Tegenwoordig is de kist met 

een aantal ongeopende brieven in het COMM te bezichtigen. Het 'Signed, Sealed & Undelivered' 

Project doet hier onderzoek naar. 
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 http://www.gahetna.nl/collectie/archief/ead/index/eadid/3.01.17 

http://www.gahetna.nl/collectie/archief/ead/index/eadid/3.01.17


Het bestuderen van vouwvormen biedt een heel ander perspectief op het verleden dan inhoudelijk 

onderzoek naar de brieven doet. Het toont de materiële kant van stukken en laat zien hoe men in het 

verleden in het dagelijkse leven met de verzending van post omging. Het vouwen van een brief na 

het schrijven, het zegelen én het ontvangen van brieven in vele vormen en maten zegt wat over de 

mate van vertrouwelijkheid van de boodschap in de brief en de manier waarop de zender daarmee 

omging. 

Zelf een brief vouwen 

Met het oog op de aankomende feestdagen en de traditioneel daarbij horende post, wordt in de 

bijlagen bij deze blog uitgelegd hoe u zélf brieven op zeventiende-eeuwse wijze kunt vouwen. 

Hoewel een authentiek gevouwen brief op zichzelf al aandacht zal trekken, maakt deze natuurlijk nog 

meer indruk als u hem met een veer gaat schrijven. In de vroegmoderne tijd bestond nog niet de 

hedendaagse A-standaard, papiergroottes varieerden en stukken papier waren ook niet altijd 

helemaal recht gesneden. Toch lijken die verhoudingen van brieven wel degelijk op de huidige 

standaard (die gebaseerd is op verhoudingen die in de 18
de

-eeuw werden vastgesteld/opgevoerd) 

waardoor zeventiende-eeuwse vouwtechnieken prima op modern papier werken. In de bijlagen zal 

een drietal vouwmanieren worden gedemonstreerd. Men kan het beste papier met A4- of A3-

formaat gebruiken. Met het oog op verzendmogelijkheden is A3-formaat aan te raden omdat de 

brieven anders mogelijk te klein zijn om verzonden te worden (of gemakkelijk kwijtraken). In de 

voorbeelden zal met A3-papier worden gewerkt. 
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Voor wie meer wil weten over het vouwen van brieven biedt het Letterlocking project meer context 

bij dit onderwerp. Via internet biedt het project video's aan waarin verschillende, soms ingewikkelde, 

vouwvormen gepresenteerd worden. Ook het Johan de Witt brieven-project zal zich in de toekomst 

verder verdiepen in de verschillende vouwvormen die werden gebruikt in de correspondentie van  en 

aan Johan de Witt.  

 

Jurriaan Wink, 23 december 2018 

 

Literatuur/verwijzingen: 

 

- http://letterlocking.org/ 

- http://www.janadambrogio.com/ 

- https://www.youtube.com/channel/UCNPZ-f_IWDLz2S1hO027hRQ (het YouTube-kanaal van 

het Letterlocking project) 

- https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_216 

- https://www.comm.nl/museum/collectie/topstukken/brienne/  

- http://brienne.org/ ('Signed, Sealed and Undelivered' project) 
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