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KLEDING
Van de Middeleeuwen tot de 20ste eeuw
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Kleding

• stoffen 
productieprocessen

• kleding in onderdelen 
en door de eeuwen heen

• wol (vooral van schapen)

– bovenkleding
• linnen (uit vlas)

– hemden, halsdoeken, mutsen, 
huishoudtextiel

• zijde (cocon zijderups)

– luxe bovenkleding
• katoen (pluis katoenplant)

– fijn ‘linnengoed’, mengweefsels, 
later bovenkleding en huishoudtextiel 

• leer
– militaire- en jachtkleding, schoeisel 

• bont
– voering

• kunstvezels (vanaf eind 19de eeuw)

– bovenkleding

Grondstoffen Spinnen van de vezels

Pieter Barbiers 19de eeuw

weven, diverse bindingen

jacquardweefgetouw                                    kettingdraden door de oogjes van de hevels
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wollen stoffen 
• oude lakenneringe

• gevolde lakenstoffen

• nieuwe lakenneringe
• saai, baai, fustein en bombasijn
• ras, grein
(in platbinding, keper en rips,
mengweefsels wol/katoen/linnen)

linnen stoffen
• platbinding
• damast

luxe stoffen (vaak van zijde)

bewerkte stoffen
• bedrukte stoffen 
• geborduurde stoffen

sitsen jak (bedrukte stof)

meekraprode wollen baaien rok

wollen stoffen 
• oude draperie

• gevolde lakenstoffen

• nieuwe draperie
• saai, baai, fustein en bombasijn,
• ras, grein

(in keper, effen en rips)

linnen stoffen
• platbinding
• damast

luxe stoffen (vaak van zijde) 
• fluweel
• satijn
• damast
• diverse gefigureerde stoffen
• brocaat

bewerkte stoffen
• bedrukte stoffen 
• geborduurde stoffen

Lakenneringe

Lakennijverheid: het sorteren van de huiden en het sorteren van de wol het ploten, kaarden en kammen
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spinnen en scheren van de ketting en het weven het vollen, spoelen, keuren en verven van het laken

Het verven met meekrapStaaltjes wollen laken

Verven

• wolvlokken
• strengen garen
• geweven stof

twee procedeés

Wede / indigo (isatis tinctoria)
• kleurstof oplossen in urine 

en potas
• kleurstof wordt na oxidatie 

aan de vezel gehecht

Meekrap (rubia tinctoria)
Wouw (reseda luteola)
Kermes en Cochenille
Galappels
Brasielhout
• kleurstof in water oplossen en met 

behulp van metaalzout aan vezel 
fixeren

verven en op ramen spannen

meekrap wouw

wede

brasielhout kermes

scheren en keuren
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vlas over de hekel halen en 
katoen sorteren

vlas en katoen

Sebastiaen Vrancks Linnen bleken

• Blauwververs
• Bontwerkers
• Borduurwerkers
• Camelotververs
• Garentwijnders
• Handschoenwerkers
• Hoedenmakers
• Kantwerkters
• Kleermakers
• Kousmakers
• Lakenkooplieden
• Lakenmakers

• Lakenuitsnijders

• Lakenreders
• Lakenververs
• Linnennaaisters
• Linnenwevers
• Mutsenmaaksters
• Oude Kleerkopers
• Oudeschoenmakers
• Passement- en lintwerkers
• Ramers

• Satijn, caffa en boratwerkers
• Schoenmakers
• Smalwevers
• Spinsters
• Spelden en haakmakers
• Tapijtmakers
• Tijkwevers
• Volders
• Waardijns
• Wedewerkers
• Wolmeters

beroepen textielnijverheid

Matthijs  Naiveu de zijdelakenhandelaar  (1709) de kleermaker
en de kantkloster

De kleermakerswerkplaats, Quiringh Gerritsz. 
van Brekelenkam, 1661
•

Caspar Netscher 1662
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• perioden
• 1200 – 1350

losvallende lange kleding
• 1350 - 1550

aangesloten bovenlijf
• 1550 - 1670

scheiding kleding in bovenlijf 
en rok of broek

• 1670 – 1790
• 1790 – 1820

empire
• 1820 - 1910

Kleding

Kleding

Hemd
•lang, op de huid gedragen, 
goed wasbaar
Onder- of tussenkleding
•onderrok, hemdrock, 
kostuumvest, 
onderkeurs, corset, kousen
Bovenkleding
•overkleed, wambuis, rockjas, 
japon, broek, jakje, rok
Mantel
•cape, tabbaard, huik
Hoofdbedekking
•hoofddoek, muts, hoed, baret
Accessoires
• halsdoek, schort, losse kraag, 

manchetten
Schoeisel

13de eeuw –
Maciejowski bijbel

13e, 14e en 15e eeuw

ondergoed 
Lengberg Quinten Matsys, Rogier van der Weijden, paltrock van Karel de Stoute 

1477

houppelandes met bontvoering 15de eeuw
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Rond 1500

Anna van Bergen, Jan Gossaert Maerten van Heemskerck

neerstik

Jan van Scorel Jan Gossaert ca 1530 (Braunschweig)
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linnen hemden 16de en 17de eeuw
ontwikkeling losse kraag

School  voor G
eschiedenis

na 1550 – lobbenkraag, vlieger, lijfje en rok, manteltje, 
huik met hoedje, mutsje, keurs 
wambuis en broek, cape, keerle, Lucas van Valckenborg

Hendrik van Brederode Pieter Pieters

Thomas Willeboirts Bosschaert 1637

kostuum Gustav Adolph II van Zweden

familie dokter van der Heijden, 1638

Jan Miense Molenaer
genaaide kousen

Pieter Cornelisz. van Slingelandt
hemdrock en wambuis
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midden 17de eeuw

Snijders, 1630 Ter Borgh, 1650

Gerard Dou, 1670 Frans Hals, 1648

tweedehands kledingT      uitdeling kleding aan arme meisjes Pieter de Hooch 1663 Brekelenkamp 1661

vrouwenjapon kamdoek, lobbenkraag, platte kraag met kant

Henriette Francisca

kamdoek, lobbenkraag, platte kraag met kant
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2de helft zeventiende eeuw

Emanuel de Witte, 1678
sitsen japon 

Jan Steen 1655

Van Slingelandt 1670,

18de eeuw

Van Haeften, 1700    man: knielange rockjas en lange pruik
vrouw: mantua (overkleed) - borstje - kuifmuts – kantstroken mouw

Drossaard Pieter 
Cornets de Groot
1707

vrouwenhemd, stijf corset en 
ondersteuning hoepelrok  18de eeuw

mannen
onderbroek

en
hemd met 
lobben aan 

de split
18de eeuw

Willem van Mieris
op achtergrond bedstee 

met gordijnen en
beddegoed
tafelkleden

apotheker

regenten Proveniershuis Haarlem, Frans Decker
regentessen St. Elisabethgasthuis, Frans Decker 1740
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Cornelis Troost Jan Joseph Horemans

doorgestikt jak
zwarte falie
bonte neerstik
kousen over broek, kortere rock(jas)
beddekoets met rabatten en gordijnen

Cornelis Troost  1737
de vermeende dienstmaagd

keurslijf zichtbaar onder het jakje
zijden jak met doorgestikte rok

bedrukt jakje

onderlijfje of hemdrock met
rijgsluiting

sitsen rok

geborduurd jakje en rok

broek met klep

hemdrock
losse knopen 

T

Cornelis Troost  ca 1750

55 56

57 58

59 60



11

22-1-2023

Cornelis Troost, het beslikte Swaentje

School  voor G
eschiedenis

Paulus van Spijk en Anna Louisa van der Meulen, 
Johannes Johnson

Adriaan de Lelie, ca 1795T Adriaan de Lelie, ca 1795 eind 18e eeuw

Adriaan de Lelie 1809

ca 1820                                               ca 1825                                             ca 1835
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Temminck 1840

Regenmortel, Vismarkt Antwerpen

corsetlijfje

onderbroeken  

Markt Rotterdam, Jacob Akkersdijk

Engelberts 1830

Streekdracht Brabant 19de eeuw

muts en poffer

keuvel

ontwikkeling cornetmuts in streekdracht

Saligo, 1825

Dalwaille
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meisjesjurk ca 1860

Herenkleding rond 1870-1880 (rechts Hermus, oprichter ABG

Elisabeth Asselbergs 1815-1897 blouses en lijfjes, confectie - modecatalogi - 1895 tailleur ca 1894

Joseph Gezellenvereniging

Daan Franken

draineerbuizenfabriek 
Mulock Houwer
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Kroningsfeest Koningin Wilhelmina 1898 Streekdracht West-Brabant

Etten-Leur, 
Ossendrecht, 
Bergen op Zoom,
Steenbergen,
Ossendrecht

ontwikkeling dormeusemuts in streekdracht

jubileum deken Muskens 1893 

Streekdracht

Kee van Eekelen-de 
Kok uit de Kladde

1956

streekdrachten

weblinks

https://www.modemuze.nl/

https://www.rijksmuseum.nl/nl/rijksstudio

https://nl.pinterest.com/weytsramondt/costumes-1600-1700/
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