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Voorwoord 
 
Toen ik begon met onderzoek te doen naar vrouwenkleding, had ik niet verwacht zo veel 

informatie te vinden. Gaandeweg begon ik steeds meer boeken te lezen en kwam tot de 

conclusie dat het net zo leuk zou zijn als ik ook de mannen- en kinderkleding eens onder de 

loep nam. Het onderzoek groeide uit tot een onderzoek van meerdere jaren, en het resultaat 
ervan ligt nu voor u. Het is een stuk van een re-enactor, voor andere re-enactors. 

 

Ik wilde graag een stuk maken zoals ik dat zelf graag zou zien: met veel plaatjes van 

originele kledingstukken en schilderijen waarop kleding goed te zien is, zodat je een goed 

beeld krijgt van de kledingstukken die gedragen zijn. Er was nog zoveel informatie te 

verwerken dat ik er langer dan verwacht over heb gedaan om het af te krijgen. Hoewel ik al 
veel informatie heb gevonden blijft er nog genoeg om te onderzoeken. Ik blijf altijd op zoek 

naar nieuwe en aanvullende informatie, dus aanvullingen en opmerkingen op dit stuk zijn 

altijd welkom.  

 

Het uitgangspunt van mijn onderzoek was mijn eigen uitbeelding als burgervrouw uit de 
Napoleontische Tijd. De afbeelding links was - en is - voor mij de inspiratiebron voor mijn 

uitbeelding. Ik hoop dat dit stuk een aanleiding, en misschien zelfs wel een inspiratie zal 

zijn voor anderen om ook meer onderzoek te doen naar het uiterlijk voorkomen van onze 

voorouders.  

 

Jolijn Geerdink 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

Marc Schaftenaar en Jolijn Geerdink in Hougoumont, 2005
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1. Burgerkleding in Nederland van 1750 tot 1815 

 
Kleding in Nederland, overal eigenlijk, was belangrijk. Het was zo belangrijk dat het werd 

opgenomen in boedelinventarissen en erfenissen. Kleding ging lang mee omdat men er 
zuinig op was en het goed werd onderhouden. Het ging over van moeder op dochter en van 

vader op zoon. 

De kleding die men droeg was sterk gebonden aan de stand/klasse waartoe men behoorde. 

Men ging volgens zijn stand gekleed, niet erboven maar ook zeker niet eronder. De volgende 

anekdote laat het verschil in standen zien: 

 
“Een Haagse straathoer baseert haar tarief op de kleding van haar klanten: 

…een man met een hoed op en een jas aan, die moet haar een kwartje 

betalen, een man met een pet op en op blokken (klompen) kan bij haar 

voor 15 centen teregt, draagt hij daarbij een buis* of baaitje*, dan laat zij 

nog 5 centen vallen…” 
 

De standen in de stad en op het platteland waren verschillend: 

 

Stad: - hogere klasse (de adel en de gegoede burgerij); 

 - middengroep; 

  - lagere klasse; 
 - armen. 

 

Platteland: - burgers (elite en middenstand); 

  - boeren; 

  - landarbeiders en het huispersoneel; 
- vissers. 

 

 
 

 
 

Boogstraatje 
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De kleding in de grote steden volgde doorgaans de mode -hoewel vaak met flinke vertraging-, 

terwijl die in de provinciestadjes meestal ouderwetser was of nog de streekdracht volgde. Zo 
kon men in Utrecht begin 19e eeuw nog 18e eeuwse kleding zien: kniebroeken met 

kuitgespen en rokjassen zonder kragen. Buitenlanders die door ons land reisden vonden de 

Nederlanders dan ook ouderwets. De Hollandse vrouwen waren in hun ogen weinig gracieus. 

Zij wisten het slankmakende effect van de Empire-japon totaal teniet te doen door er 

meerdere warme onderrokken onder te dragen. 

 
 

 
 

Friesland, man en vrouw 1804 
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Kleding was niet alleen standsgebonden maar ook seizoensgebonden. Men was altijd warm 

gekleed, bang om ziek te worden. Daarom moest de wisseling van winter- naar zomerkleding 

zo geleidelijk mogelijk aan gebeuren. Aan het begin van de lente luchtte men de kleding; met 

Pasen vierde men de lente door in nieuwe kleding naar de kerk te gaan (‘op z’n paasbest’). 
De herfst werd als het gevaarlijkste seizoen voor de gezondheid beschouwd, men moest zich 

warm kleden en ’s nachts extra toedekken, vooral na Sint-Maarten (11 november). 

 

Net als tegenwoordig was kleding een manier van uitdrukken. Het was een statussymbool 

en een middel om je functie  en positie in het maatschappelijk leven aan te geven. Men kon 
via kleding een standpunt duidelijk maken. Zelfs aan het dragen van de hoed kon men 

dingen aflezen: 

 

“De hoed geeft niet zelden inlichting over hetgeen daaronder huist. Draagt 

iemand den hoed op één oor, ’t is een ijdel, werelds mensch, een kleingeestige 

twistzoeker, een woestaard, hetzij jong of oud. Achterover gedragen geeft de hoed 
een stoutmoedigen brompot, eenen trotschen vrijer, een kamergeleerde en 

dierlijk slag menschen te kennen, die zich voor meer houden, dan waartoe 

hunne handelingen hun regt geven en gaarne alles met verachting afkeuren. –

Die den hoed diep over de oogen trekt en van achteren hoog draagt, leeft met de 

wereld en met zich zelven in onmin, is in zich zelven gekeerd; heeft hij echter 
eene koele bitterheid, met humor bevochtigd, zoo wordt hij een hardnekkeige 

spotter, kwetst, hekelt, en hoont hij; voor het oogenblik is het wel aardig, maar 

op den duur afschuwelijk. –De breedgerande, spitse hoed verraadt eenen 

zonderling, of die zulks schijnen wil, die zich met zijn gevoel voor eigenwaarde 

overschaduwt, zich daaraan vasthoudt, zich voor een meester houdt, en als 

zoodanig ook bij anderen wil doorgaan. Daar dit altijd niet gelukt, ziet hij er 
donker uit en is overtuigd, dat het hem voorheen beter zou zijn gegaan, waarvan 

hij zich niet laat afbrengen, omdat hem, ten gerieven van zijn kwellingen, het 

tegendeel, niet te bewijzen is”. 

 

 

 
 

Het brengen van een overlijdensbericht. 
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Twee onbekende vrouwen, mogelijk moeder en dochter 
P. Moolenbergh, aquarel, gesigneerd 
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2.  Kleding in de stad 

 
De welgestelden die het zich konden veroorloven gingen voor kleding naar de kleermaker en 

naaister. Deze bepaalden samen met de klant de stof en de snit van het te maken 
kledingstuk. Het ontwerp werd zelf bedacht of nagemaakt van een reeds bekend voorbeeld of 

modeprent. Kleermakers maakten vooral de bovenkleding van hun klanten, met name voor 

de heren; naaisters vervaardigden veel nacht- en onderkleding en bovenkleding voor dames 

en kinderen. Beide deden ook verstelwerk, evenals het vermaken en “keren” van bestaande 

kledingstukken. 

 
Kleermakers en naaisters hadden geen kledingstukken en stoffen op voorraad; het is 

eeuwenlang de gewoonte geweest dat klanten zelf hun stoffen meenamen. Er was in 

Nederland veel vraag naar fijnere stoffen en deze waren te koop in Duitsland. Veel Duitsers 

kwamen naar Nederland om daar hun waren te verkopen. Een stoffenverkoper werd ook wel  

een “lappiespoeper” genoemd.  
In de huishoudens die zich geen kleermaker of naaister konden veroorloven werd de kleding 

-vooral dames-, kinder- en onderkleding- gemaakt door de huisvrouw zelf of door haar 

bedienden. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Grote Markt met waaggebouw te Groningen, aquarel Johannes Bulthuis, 1782 
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De hogere klasse 

De hogere klasse was vrij stijfjes gekleed: hoewel de dames 
over het algemeen gekleed gingen naar de Parijse mode, trof 

men nog behoudend kleedgedrag aan met name onder de 

gegoede burgerij. Men liep ongeveer 10 jaar achter op 

Frankrijk. In huis droegen de vrouwen uit deze laag vooral 

nog een floddermuts of gesteven kornet (zie hoofdstuk 4, 

vrouwenkleding).  
De dames dienden bij hun kledingkeuze rekening te houden 

met hun leeftijd. Jonge meisjes kozen kleding van eenvoudig 

model en materiaal in een lichte kleur (bij voorkeur wit). Een 

vrouw in de bloei van haar leven kon zich wat overdadiger 

kleden en bijvoorbeeld kant, bont, fluweel en sieraden 
dragen. Een dame op leeftijd droeg hooggesloten kleding van 

een kostbare stof in een gedekte donkere tint. 

De aanspreektitel “mevrouw” was alleen voor aanzienlijke 

dames en de aanspreektitel “juffrouw” was voor dames uit 

de gegoede burgerij. Eenmaal getrouwd had de vrouw de rol                           Juffrouw, 1812 

van echtgenote, moeder en spil van de huishouding. Zij 
moest ervoor zorgen dat er binnen het gezin een prettige, huiselijke sfeer heerste. Daarnaast 

diende de vrouw de maatschappelijke positie van haar echtgenoot uit te dragen; zij werd 

gezien als het bezit van haar man. 

 

 

   
 

     Grietje Luitjes Jonker      Margaretha Roggenkamp, 1771-1848   Egbartha Roggenkamp, 1773-1814 

 

   
 

                   Nantje Reenders, 1827        Onbekende vrouw in Groninger dracht  Onbekende Groningse vrouw, 1799 
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De herenkleding was minder gericht op uiterlijk vertoon. De man droeg de rok, pantalon en 

hoge hoed. Een echte heer had een afkeer van geruite broeken, gestreepte vesten en 
kolossale doekspelden. Schoon linnengoed was wel een statussymbool (net als bij de 

vrouwen). 

De correctheid van kleding was streng maar kende een uitzondering: als het heel warm was, 

mocht het “bovenkleed” uit. 

De heren die tot de onderkant van de hogere klasse hoorden, ontleenden status aan hun 

kleding, voornamelijk beroepskleding. De heer toonde zijn individualiteit door middel van 
zijn das, zijn vest en verschillende accessoires (o.a. een wandelstok). Korsetten werden 

overigens voornamelijk gedragen door dandy’s en militairen. 

 

Hoewel de herenkleding veel comfortabeler was dan die van de dames gold ook voor heren, 

wie mooi (lees: gerespecteerd) wil zijn moet pijn lijden: 
 

“mijne arme teenen voel ik in die laarzen prangen, 

als wierden zij geklemd in koperslagers-tangen. 

Mijn led’ren buikriem of corset plaagt mij bedroefd, 

meer dan een beugel om mijn ribben digtgeschroefd. 

Om die sous-pieds kan ik mijn ligchaam schier niet buigen, 
of alles wat kraakt me aan ‘t lijf, dat kan ik u betuigen; 

terwijl mij ‘t neêrwaarts- en ‘t oprijzen wordt belet, 

door das en boord, waarin mijn hals is vast gezet.” 

 

 

 

   
 

Derk Klaassen de Waard 1794-1825            Onbekende Groningse man                Dirk Jan Postma 1788-1866 

 
 

Kinderen droegen hetzelfde als hun ouders, alleen in een kleinere maat. Maar voor de baby’s 

en de kinderen die nog niet zindelijk waren, was er nog wel aparte kleding. Een  baby  werd 
nog vaak strak in luiers gewikkeld en alleen de armpjes en hoofdje kwamen erboven uit. 

Zowel jongetjes als meisjes droegen tot ongeveer hun 6e jaar een jurkje (dit was makkelijker 

i.v.m. zindelijkheid) en een valhoedje op het hoofd als ze net leerden lopen; dit om het  

hoofdje  te  beschermen  bij  valpartijen. 

Meisjes droegen iets kortere rokken dan hun moeder en vanaf 10-12 jaar een korset. 
Jongetjes kregen met deze leeftijd een rok i.p.v. een jasje. Als schoeisel droegen kinderen 

‘hakkebandjes’, lage schoentjes met een riempje om de enkel.  Kinderen dienden zich aan te 

kleden voor het ontbijt, voor zij andere mensen onder ogen kwamen. 
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Katwijkse en Volendamse in 1807 
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De middengroep 

De middengroep of ‘middenstand’ bestond voornamelijk uit kantoorklerken, onderwijzers, 
kleine winkeliers en ambachtslieden met een eigen bedrijfje. Hun zondagse kleding werd 

door de kleermaker gemaakt, de kleding voor door de week werd zelf gemaakt in verband 

met de financiën. De kleding uit deze stand kende geen opsmuk zoals krullen en linten. Het 

materiaal van de dameskleding was minder kostbaar, de kleuren waren gedekter en de snit 

bleef achter bij de heersende mode. Het was vooral eenvoud, zuinigheid en bescheidenheid. 

Een oudere vrouw droeg bijvoorbeeld een strak om het hoofdsluitende kornet (zie hoofdstuk 
4, vrouwenkleding), een donker jak met schoot, een ruime rok en muilen. Burgermeisjes 

droegen de empirejapon met halsdoek, een zwart schort, een muts met strook en hoge bol, 

witte kousen en platte schoentjes. 

 

De herenkleding was eenvoudig en niet te opvallend. Er werd 
veel typische werkkleding gedragen. Zo droeg een kruidenier  

een witte kiel, halsdoek, pet met forse klep, mouwloos vest met 

2 rijen knopen en een lange broek, hoge schoenen en witte 

voorschoot met buidelzak. Klerken en lagere ambtenaren 

droegen morsmouwen tegen het opspatten van de inkt. 

Veerschippers waren te herkennen aan de kniebroek, donkere 
kousen eronder en een gezondheid en witte kiel erboven, hoge 

schoenen, een gestrikte halsdoek, een mouwloos vest en hoge 

hoed. 

De persoonlijke noot in de kleding ontbrak, veel mannen zagen 

er hetzelfde uit. De oudere heren droegen nog ouderwetse 
kleding: een blauwe rok, zwarte kousen, kniebroek, eenvoudige 

driekanten hoed en pruik. 

 

De kinderen werden gekleed als kleine volwassenen en baby’s 

werden ingebakerd. 

 
                                                                                                                Kruidenier 

 
De lagere klasse 

In de lagere klasse vielen zelfstandige ambachtslieden met laag inkomen, ambachtslieden 

met een knecht in dienst, huishoudelijk personeel, sjouwers in vaste dienst, kleine 
winkeliertjes en venters. Zij droegen allemaal veel zelfgemaakte en tweedehands kleding. De 

werkkleding was eenvoudig van snit en gemaakt van goedkope stof: bombazijn, katoen of 

baai. Ook was de kleding vaak versteld en vaal of verbleekt. Het bezitten van een mantel was 

een statussymbool; in plaats van een mantel droegen mannen een buis en vrouwen een 

omslagdoek. 

 
Vrouwen droegen een rok, onderrokken, lijfje, jak, 

omslagdoek, schort en muts. Schoenen of muilen (af en toe 

klompen) vormden het grove schoeisel. Er werden geen strak 
ingeregen korsetten gedragen, want men moest werken. Het 

haar van de vrouw had een middenscheiding en was in een 

knotje in de nek opgebonden of het werd kort afgeknipt voor 

onder de muts. Vrouwen werkten vaak om het salaris van 

manlief aan te vullen. Ook vrouwen kenden werkkleding: een 

baker droeg een wit, gekleurde of bonte boezelaar. Binnen 
droeg zij sloffen, een grote nachtmuts met geplooide strook, 

een lange geplooide, maar niet zeer wijde rok, een jak en 

halsdoek. Op straat droeg zij een schoudermantel en 

schoenen. 

 
 

Man, vrouw en kind, 1812 
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De man droeg vaak werkkleding waaraan het beroep kon worden afgelezen. De kleding 

bestond uit een kiel of hemd en vest, soms een kamizool* met mouwen, een klepbroek (eerst 
nog een kniebroek, maar later een lange broek), een jas en voorschoot van linnen of leer. Als 

schoeisel werden klompen of oude laarzen gedragen en op het hoofd een gedeukte hoed of 

pet.  

 

Ook kinderen in deze sociale laag droegen hetzelfde als hun ouders, maar het paste vaak 

slecht en de kleding werd van kind op kind doorgegeven. Kleintjes hadden nog geen 
schoeisel. 

 

 
 

  
 

 

Prent door J.E. Marcus,1812 

 
De armen 

De armen liepen in lompen, oud en tot op de draad versleten, vol gaten en scheuren en zij 
hadden geen materiaal om te repareren. Om in een gasthuis terecht te kunnen moest je 

minimaal een hemd hebben. 

Er waren liefdadigheidsinstellingen die hielpen, maar dan wel bepaalden wat de armen 

droegen, denk bijvoorbeeld aan weeshuizen. Een armen- of diaconiehuis had verplichte 

uniforme kleding met een duidelijk zichtbaar “ordeteken”. Eind 18e eeuw bepaalden 

verschillende gemeenten dat de armen op de verstrekte kleding een merkteken droegen 
waaraan was af te lezen dat zij werden bedeeld en door welke instelling dit geschiedde. Men 
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hoopte zo te bereiken dat zij zich geneerden voor hun situatie en zo werk gingen zoeken. In 

Sneek droegen de stadsarmen op de linkermouw een S gemaakt van geel lint, de 
diaconiearmen een D van dezelfde kleur, Mennonieten een blauwe M en de Roomse armen 

een rode R. 

Ondanks de armoede gingen vrouwen er niet toe over om broeken te dragen. Dat werd als 

onzedelijk beschouwd. 

 

Babykleding werd door een instelling verleend: luiers, dekentjes, hemdjes, borstrokjes, rood 
baaien lappen en mutsjes en een pakje zeer zindelijk doopgoed. Voor de kraamvrouw, 

hemden, mutsen en lakens. Na een paar weken moesten de kleren weer schoon afgeleverd 

worden. 

Kinderen uit het weeshuis gingen vaak goed gekleed, op voorschift van het weeshuis. In 

Amsterdam had het burgerweeshuis de kleuren rood-zwart, in Groningen groen-zwart en in 
Gouda en Den Haag alleen zwart. 

 

Een waarzegster, een figuur aan de zelfkant van de samenleving; Zij kon niet 

veel ouder zijn dan 40 jaren, maar hare havenlooze kleding, en mannelijke 

gelaatstrekken deden haar minstens 10 jaren ouder lijken. Een tanig, gerimpeld 

vel bedekte het schrale, hoekige gelaat, dat nog verder ontluisterd werd door en 
puntige neus, rood van den drank en zwart van de snuif, een breede mond met 

dunne paarsche lippen en grote, gele tanden en ene paar groengrijze gluiperige 

oogen, half verscholen achter een paar lokken van het borstelige, rosse 

hoofdhaar, die aan de vale muts van merino waren ontsnapt. Het beenige 

ligchaam stak in ene vuilwitte hemdrok en een katoenen onderrok, wier kleur 
niet meer te onderkennen was; den mageren hals omgeeft een bonte doek; de 

lange, schrale armen zijn geheel ontbloot; haar schoeisel bestaat uit een paar 

zwarte klompen.”. 

 
 

 
 

 

 
 

Begrafenis van een kraamvrouw (kenmerkend: een wit laken over de kist) Detail, prent van S. Fokke, 1776 
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3. Kleding op het platteland 

 
De mode op het platteland liep achter met die in de stad. Er 

werd bijna altijd streekdracht gedragen en iedere streek of 

dorp had een eigen variant. Aan de streekdracht was alles af 
te lezen: stand, geloof, stemming, leeftijd en burgerlijke staat. 

De volwassen dracht werd pas gedragen bij toetreding van de 

volwassen wereld (bij huwelijk, communie of aanneming). 

Eenmaal in de volwassen dracht werd men geacht deze het 

verdere leven te dragen. De kleding werd van verschillende 

stoffen en dessins (onder andere gebloemd, gestreept en 
geruit) gemaakt en alles werd door elkaar gedragen. Rood en 

blauw, geel en paars zijn geliefde kleuren. De meeste kleding 

werd in de stad zelfgemaakt. 
 

    Man en vrouw, 1812 

 
Burgers (elite en middenstand) 

De burgerbevolking (dorpselite en middenstand) droeg stadse kleding met een provinciale 

tint. Het verschil in stand was in de vrouwenkleding aan de versierselen (oorijzer, 
haarspelden, voorhoofdsnaalden enz.) af te lezen.  In Zeeland 

werd de voorhoofdsnaald door ongehuwde meisjes naar rechts 

gedragen en door getrouwde vrouwen naar links. 

Rijke vrouwen droegen zondags een zijden japon met zwart 

zijden schort, zijden of satijnen mantel en kaper*, kap en 

muiltjes die over stoffen kruisbandschoenen werd gedragen; 
doordeweeks droegen zij een eenvoudige kap of muts, een 

schort van geborduurde witte tule en een japon. De eenvoudige 

ochtendkleding was een jak (met hoge –Empire-  taille), een 

rok van zwarte merinos en een bonte boezelaar*. 

In Drenthe droeg de vrouw een grove kornetmuts, grote ronde 
strohoed, een eenvoudig katoenen jak, een vrij korte rok, een 

rood-zwarte boezelaar, omslagdoek en lompe leren schoenen. 

 

De mannenkleding maar dan vrij sober van kleur en snit. De 

mannen legden sneller de streekdracht af en droegen dan 

stadse mode; een kniebroek, vest en rokjas. 
Een dominee rond Tiel droeg een kniebroek, steek en 

gespschoenen als ambtskleding. 

 
Noord-Hollandse boerin 

 
De kinderen droegen de streekdracht als hun ouders dat nog droegen. Hun leeftijd en sekse 

waren af te lezen aan de streekdracht. Baby’s werden gestoken in een bakerpak met 

kapluier tot 6 weken. Daarna verviel de kapluier en 

jurkjes met wit geborduurd garen kwamen er voor in de 

plaats. In totaal werden er 4 mutsjes gedragen en aan 

het aantal delen  was te zien of het een jongetje of meisje 
was (drie voor een meisje en zes voor een jongen). Met 

drie maanden werden de jurkjes korter en in combinatie 

met wollen kousjes gedragen. De luiers werden met een 

flanellen punt samen gebonden. De kleertjes waren vaak 

van zijde gemaakt. 
 
Boeren 

De boerenbevolking droeg de streekdracht. Rijke 
boerinnen werkten niet mee op het land. Om dit te 

 
               Melkmeisje 



Boeren, burgers en buitenlui  21 

 demonstreren droegen zij brede ringen om de vingers. Zij droegen of een japon of een rok 

met jak. Haar haar was afgeschoren zodat de muts en oorijzer strak om het hoofd zaten. Er 
zat wel een dotje haar tussen de boeken*; dit was vals haar, zwart van kleur want blond 

werd verafschuwd. 

Op de Veluwe en in de Achterhoek werd een rood baaien onderrok, damasten keurslijf, 

gestreepte bovenrok, borstrok van sits of gestreepte kalmink, een schort, geruite doek, 

gespschoenen en een muts met oorijzer gedragen. Soms droeg de vrouw er een laag 

uitgesneden jak over. De rok reikte tot over de kuit. Met werken ging het jak uit en zag men 
de borstrok en het keurslijf. Ook werd tijdens het werk alleen de zwarte ondermuts 

gedragen. De gespschoenen werden heel langzaam verdrongen door de klompen met 

wreefband (tripklompen), maar met feestelijkheden werden de schoenen wel gedragen.  

In de Betuwe werden gestreepte rokken, gespschoenen, dubbele doeken over de borst en 

losse mutsen gedragen. Friese vrouwen droegen een blauw-wit geruit schort. 
 

 
Melkmeisje 

 

De mannen droegen een hemdrok, een lange rok, kuitbroek, knoopdoekje, een ronde of 

driekante hoed of een petje en gespschoenen. De rok kon vervangen worden door een lange 

kiel. 

 
 

Bedstedepaneel, beschilderd hout 
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Landarbeiders en het huispersoneel 

Landarbeiders waren arm. De vrouwen van landarbeiders droegen dan ook eenvoudige 
kleding als een rok, lijfje, jak met schootje tot over de heupen, schort met bovenaan een 

geblokt stuk, halsdoek, zwarte kousen en een muts met daarop een rond strohoedje en 

muilen. Sommige konden geen onderrokken bekostigen.  

De landarbeiders zelf droegen een hemd, knielange of lange klepbroek, hemdrok of buis, 

oude hoed of pet, zwarte kousen en grove schoenen of klompen.  
 

 
Prent door  J.E. Marcus, 1813 

Vissers 

De vissersbevolking hechtte de meeste waarde aan de traditionele dracht. Zo oud mogelijke 

kleding werkte statusverhogend. De vrouwen droegen vaak een verouderde vorm van de 

streekdracht en alleen op zondag een oorijzer en kanten muts. 

De visverkoopsters droegen er een ouderwetse grote strohoed 
erbij. In Katwijk bijvoorbeeld droeg een vrouw een lang jak met 

bruin en grijs als hoofdkleuren, rode onderrok, een blauwbont 

schort en een halsdoek. In Scheveningen was dit een baaien 

rok, linnen muts, grove ronde strohoed, een bruin met rood 

gevoerd baaien manteltje en vetleren schoenen. De vrouwen uit 

Huizen droegen een jak, rok, schort van ruwe wol, rood geruite 
doek en een eenvoudige ronde linnen muts. 

 

De vissers zelf droegen een zuidwester (net in zwang), 

lieslaarzen (klompen met daaraan een leren schacht), een wijd 

hemd, soms een borstrok en een buis met korte mouwen, 
kniebroek met striksluiting aan de pijpen, zwarte kousen en 

een halsdoek. Aan wal werden de lieslaarzen en zuidwester 

vervangen door hoge schoenen en een wollen muts met pluim. 

 
Scheveningen, 1812 
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4. Beschrijving van de kledingstukken 

 
De normen en waarden van vroeger waren heel anders dan tegenwoordig en dat heeft ook 

een enorme weerslag op de kleding. Zonder hoofdbedekking de straat op gaan was 

ondenkbaar. De schande! En wat te denken van een pietepeuterig stukje ontbloot 

vrouwenbeen. Alle mannen sloegen gelijk op tilt. Als vrouw zijnde droeg je ook geen broek, 

dan werd je gelijk voor man aangezien, want vrouwen droegen nou eenmaal rokken. 

 
Men had veel meer kleren aan dan tegenwoordig en de kledingstukken werden ontzettend 

lang gedragen. Er was geen nieuwe mode ieder seizoen en de snit van de kleding bleef heel 

lang ongewijzigd. Ook had men nog werkelijk geen kaas gegeten van kleurcombinaties. Er 

werd een mooie stof uitgezocht voor een kledingstuk en dat was dat. Deze werd dan tezamen 

gedragen met kledingstukken die men al had. En was het één een bloemetje en het ander 
gestreept of geruit? Geen probleem. Men droeg alle dessins door elkaar. 

Opvallend was dat alle vrouwen- en kinderkleding gesloten werd met haken en ogen of een 

rijgveter. Knopen en knoopsgaten werden niet gebruikt! 

Kinderen droegen vanaf een jaar of zes dezelfde kleding als hun ouders, alleen in een 

kleinere maat. Zij werden ook gezien als kleine volwassenen. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Prent door J. E. Marcus, 1813 
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Vrouwenkleding 

 

 
 

Onderkleding van de vrouw 
 
Hemd: Het hemd was nauwelijks veranderd sinds lange tijd. Het hemd was lang (tot op de 

knie) en bestond uit 2 rechthoekige lappen, bij de schouder aaneen genaaid, waaraan 
aan 1 zijde een schuine strook was genaaid om het hemd wijdte te geven (de stof was 

maximaal 80 cm breed). De ingezette korte mouwen waren recht. Voor bewegingsruimte 

waren vierkantjes tussen de armen en zijnaad genaaid. De ronde halsuitsnijding had 

middenvoor een split dat aan de onderkant was afgewerkt met een open borduurwerkje 

of spinnetje (dit tegen het uitscheuren). Het hemd werd nog steeds meestal gemaakt van 
linnen, maar af en toe ook van katoen (als was dat duurder dan linnen).  

 

                           
 
Rijglijf: Een rijglijf (rielijf, rieglijf, rompke) was een mouwloos lijfje, of een lijfje met 

gebloemde korte mouwtjes,  dat strak om het bovenlijf zat, maar geen baleinen had. Dit 

in tegenstelling tot het korset (keurslijf). Het rijglijf werd gesloten d.m.v. vetergaatjes en 

een rijgveter of d.m.v. platte haken en ogen. Het werd direct op het hemd gedragen. Het 

rijglijf werd van verschillende stoffen gemaakt: linnen, damast, maar in de winter van 
wollen flanel. 
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Korset: Een korset (ook wel keurslijf genoemd) was een lijfje dat strak om het bovenlijf zit en 

dit modelleert d.m.v. baleinen. Het werd direct op het hemd gedragen en er waren 
verschillende soorten korsetten die gebruikt werden. Maar wie aan de mode vasthield 

had toch afstand gedaan van het keurslijf. Eigenlijk werden er rond 1790-1820 bijna 

geen korsetten meer gedragen. Zeker niet door de boerenbevolking, aangezien een korset 

absoluut niet makkelijk werkte. Juist in de periode na Napoleon kwamen de korsetten 

en keurslijven weer terug. Tot extreme inrijging kwam het echt niet bij de nuchtere 

Nederlandse dames. 
 

Beuling: Deze verdween geleidelijk (ook wel heupen of bumroll genoemd). Om niet al te slank 

te lijken en toch wat volume op de heupen te maken werden op de lendenen smalle 

kussentjes genaaid of een rol rondom de heupen gebonden. 

 

 
Borstrok: Dit was een eenvoudig 

hooggesloten nauwsluitend lijfje met 

korte mouwen. Het voorpand volgde de 
lijn van het lichaam en sloot met haken 

en ogen. Met de boezem werd geen 

rekening gehouden, deze werd 

weggedrukt. De stoffen die meestal voor 

een borstrok gebruikt werden waren: 
vijfschaft, wollen damast, wol, katoen, 

zeer oude zijde of doorgestikte rokken uit 

de 18e eeuw. 

 
Borstrok van rode vijfschaft, gesloten met haken en ogen, 

gevoerd met grove katoen, 19e eeuw 

 
Onderrokken: Onderrokken kwamen in vele verschillende vormen, kleuren, dessins en 

maten voor. Eigenlijk was alles mogelijk. Onderrokken 

werden doorgedragen uit de vorige periode. Er werden, 

normaal gesproken, 4 onderrokken gedragen. Het totaal 
aantal onderrokken werd ook wel “pels” genoemd. Deze 

werden ‘s avonds tegelijkertijd uitgetrokken, op de onderste 

onderrok na. 

Onderrokken werden al eerder in de taille aan de 

binnenkant van het jak gehaakt om het gewicht wat te 

verdelen. Nu was er helemaal geen steun van de heupen en 
waren de onderrokken langer en met platte messing haken 

en ogen bevestigd aan het jak. Modische langere rokken 

waren van soepelere stoffen, fijn linnen, zijde en bedrukt 

katoen.  
 
 
 
Pels: (oudere) veelkleurige tussenrok van bedrukte katoen, een zevenkleur, 
rood-/wit-gestreepte onderrok en witte marseille onderste onderrok. 
 

Bovenrok: De lengte van de rok varieerde van de onderkant van de kuit tot op de 
enkelknobbel. De achterkant was het langst om ruimte geven aan de heupen en derrière 

en de voorkant was korter om makkelijker te kunnen lopen (een verschil van ongeveer 3 

à 4 cm). De rok sloot d.m.v. van haken en ogen aan de zijkant. Door de 2 splitten bij de 

sluiting in de taille waren de vrouwenzakken bereikbaar. De bovenrok werd niet 

gewassen omdat dat niet kon met de stof. Voor een bovenrok werden o.a. de volgende 

stoffen worden gebruikt: vijfschaft, wol, linnen, katoen, baai en sits. 
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Vrouwenzakken: 1 of 2 zakken op de bovenste onderrok of tussen de 

onderrokken. De zakken werden met een band om de taille 
vastgemaakt. De afmetingen verschillen, maar een gangbare maat 

was 22x40 cm. De zakken werden gemaakt van witte of gestreepte 

stof. In het West-Fries werd deze zak ook wel diessek (dijzak) 

genoemd. Om goed bij de zakken te kunnen werden de 

onderrokken en bovenrok op dezelfde manier met haken en ogen 

gesloten. 

 
Onderst: Twee kleine, bijna rechthoekige, stukken stof, die op de 

schouders gedeeltelijk aan elkaar waren genaaid verder sloten en met haken en trensjes. 
Het onderst werd onder de armen gesloten met strikbanden. Als stof werd meestal sits 

gebruikt, maar ook wel katoen, linnen en wol. Het onderst had meestal een bloemdessin. 

 
Onderst van sits, witte grond met 

groot bloempatroon in blauw en 
rood, 1750-1800 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
Onderst van sits, rode grond met bloem- en kantpatroon in  zwart, blauw, 
groen, paars en oker, gesloten door gestreepte linnen bandjes. Gevoerd met 
naturel linnen, 2e helft 18e eeuw 
 
Jak: Een jak was een vrouwenjas met uitstaande schoot dat over alles gedragen werd. Het 

had ¾ mouwen of tot net over de elleboog. In de napoleontische tijd werden ze gemaakt 

met aangeknipte schoot, maar ook jakken met aangenaaide schoot uit eerder periodes 

werden gedragen. Ze kwamen voor in alle mogelijke snitten. Jakken werden meestal 

gemaakt van vijfschaft, wol, katoen en linnen en soms sits. 

 
Schorten: Er werden meerdere schorten over elkaar gedragen. Allereerst het nette schort als 

standaard kledingstuk. Dan een 

werkschort en daar overheen nog eens 

een jute schort voor het zware werk. 

Witte schorten bestonden nog niet. 

Ten tijde van Napoleon werden 
meestal zwarte en bonte schorten 

gedragen. Het zwarte werd dan vaak 

als net schort gebruikt. Schorten 

werden in deze tijd nog breed en 

rondom gedragen. 

 
 Bovenstuk van een schort (“poepeboezel”) met 
een “stukje” van zijde. 
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Halsdoek: Een halsdoek werd bijna altijd gedragen. Hij was vierkant of driehoekig van vorm. 

De halsdoek werd gebruikt om o.a. het decolleté te bedekken, maar eigenlijk voor van 
alles en nog wat. De halsdoek was vaak bont of gestreept. 

 

 
 

Driehoekige doek van Batist, versierd met tamboureerwerk in rood, blauw en wit, vierkante doek van bedrukte 
katoen, rode grond met bloem- en granaatappelpatroon in beige, groen en blauw, grote vierkante doek van dunne 

witte katoen met ingeweven ruit in blauw en roze, 19e eeuw 

 
Kousen: Deze werden gebreid van wol en kwamen tot aan de knie. Ze werden omhoog 

gehouden door een koordje of leren veter onder de knie. Ze waren zwart en op zondag 
had men de nette witte kousen aan. 

 

Schoeisel: Er werden voornamelijk schoenen 

gedragen die sloten met gespen. Klompen 

waren net in opmars. Ze werden wel 
gedragen, maar nog met mate. Binnenshuis 

werden muilen gedragen. Er was geen 

verschil in links en rechts en mannen en 

vrouwen droegen hetzelfde soort schoenen 

en muilen.  

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
   

Muiltjes vrouw, met bandjes rond de enkels. Links en 
recht gelijk van vorm  
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Mutsje en hoed: Een mutsje werd altijd gedragen, ook onder de hoed. Het meeste werd de 

“kornet” (zie tekening, 1750) of de hul gedragen. En anders werd de kap met oorijzer 
gedragen. De hoeden waren meestal van stro en het model luifelhoed werd veelvuldig 

gedragen.  

 

 
 

 
 
 

 
       Hul, linnen strikbanden 18e eeuw  

 

 

 
Twee witte mutsjes, links van onversierde batist, rechts van 
katoen met een rand van zogenaamde Hollandse kant, 18e 

eeuw 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Volgorde van mutsen bij het dragen van het oorijzer in de 19e eeuw, witte katoenen ondermuts met erover een zwart 
satijnen ondermuts, vervolgens het oorijzer met de floddermuts. 
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Mannenkleding 

 

 
 

Onderkleding van de man 

 
Hemd: Het voor en achterpand bestond uit 1 baan linnen –de stofbreedte– met 

splitopeningen bij de zoom en in de zijnaden en had in tegenstelling tot het 

vrouwenhemd geen schoudernaden. De halsopening had een diepe split middenvoor 

afgewerkt met een spinnetje.  Typerend voor het mannenhemd was de boord/kraag. 

Deze kon een sluiting hebben d.m.v.  1 of 2 knopen. De mouw was recht ingezet met een 

vierkant stuk tussen mouw en hemd voor bewegingsvrijheid. Het hemd was van linnen 

of katoen gemaakt. 
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Onderbroek: Lange onderbroek met strikbanden om de kuiten (‘s winters, baai of van wol). 

Achter in de tailleboord zat een split die met een rijgveter aangetrokken kon worden. 
Qua maat kon de broek zo een leven lang mee. 

 

 

Gezondheid: Een gezondheid was een brede gevoerde band 

van ongeveer 30 cm met een overslag en dubbele rij 

knopen als sluiting voor. Deze werd over het hemd en 
onder de hemd/borstrok gedragen. Hij werd meestal van 

wollen gebloemde damast gemaakt. 

 
 

Gezondheid van zeegroene damast, voering geruwde katoen, overslag met 
dubbele rij messing knopen. 

 
 

Hemdrok/borstrok: Deze werd i.p.v een vest gedragen en sloot met een dubbele rij knopen 

(konden van zilver zijn). De sluiting kon zowel links als rechts gebruikt worden. De 
mouwen waren gesloten in tegenstelling tot de 18e eeuw, waarin de oksel open was. De 

hemdrok werd hooggesloten en het bovenste knoopsgat was verticaal ingezet. De 

halsopening had soms een klein 

boordje. De lange mouwen hadden een 

splitopening bij de pols en deze werd 

gesloten met knopen en knoopgaten 
(konden van zilver zijn). De zijnaden 

waren naar het achterpand geschoven 

en liepen rond waardoor de hemdrok 

enigszins getailleerd werd. De voering 

was in een afstekende kleur. Als stof: 
vijfschaft, damast, katoen, linnen en 

wol. De meeste waren effen van kleur. 

Ze werden onder een jas (rok) gedragen, 

als werkkleding en als bovenkleding. 

Ook werd de hemdrok van gebloemde of 

gestreepte stof gemaakt.  
 

 
 

Borstrok, onderkleding man. Hetzelfde model als 
de hemdrok, gestreepte keperkatoen (marseille), 
met lichtbruine knopen. 

 
 

 
 

 

Vest: Het vest werd kort, recht afgesneden en had een openstaande 

kraag. Zijden vesten met verticale strepen in 2 afstekende 

kleuren waren geliefd. Om de kraag van het hemd werd een 

halsdoek van neteldoek geknoopt. Zo stond de kraag van het 
vest een beetje uit.  

 

 

 

 
Vest van linnen, wol en zijde, strepen in beige, rood paars groen, hoge boord en 
steekzakken. Het achterpand is van naturel linnen, evenals de voering van het 
voorpand 1800-1815. 
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Lakense rok: De voorpanden van de rok waren in de taille weggesneden en de rok sloot met 

een dubbele rij knopen. De achterpanden 
waren lang. De rok had een hoog opstaande 

kraag en had enorm brede revers met een M 

eruit gesneden. Deze rok kreeg in de mode 

de naam frak en in de volksmond aperok. In 

de voering van 1 van de achterpanden was 

een steekzak verborgen. De rok werd over de 
hemdrok gedragen was meestal blauw of 

groen van kleur en ‘s zondags zwart. Meestal 

was de rok van laken gemaakt. Mannen 

droegen ook jasjes die ongeveer tot op de 

heup reikten. 
 

 
Jas of frak van zwart laken. Deze heeft weggesneden 

voorpanden, een dubbele sluiting en een hoge kraag en revers 
waar een M uit gesneden is. 

 

Kiel: Een kiel was van hetzelfde model als een hemd, maar dan zonder kraag. De lengte 

varieerde van op de knie vallend tot boven op het bovenbeen. De kleur was effen blauw 
of blauw/zwart gestreept. 

 

Broek: De klepbroek kwam tot de knie. De wat beter gestelde burgers droegen de broek met 

een smalle klep. Ook de pantalon kwam net in, maar die werd nog niet gedragen door 

het gewone volk, meer door de mannen met een voornaam beroep (notaris, arts, enz.). 
De kniebroek had een gespje van zilver.  

 

Boezelbroek: Boezelgoed maakte men van zwarte wol of blauwe wol met een zwarte wollen 

inslag, algemeen door vrouwen gebruikte stof voor boezelaars, om vuil en nat werk te 

doen. Vettige wol neemt moeilijk vuil op en is enigszins waterafstotend. Blijkbaar hadden 

de mannen daarom die stof gekozen voor een ruime werkbroek die over de gewone broek 
werd gedragen. 

 

Kousen: Deze werden gebreid van wol en kwamen tot aan de knie. Ze werden omhoog 

gehouden door een koordje of leren veter onder de knie. Ze waren zwart en op zondag 

had men de nette witte kousen aan. 

 
Halsdoek: Als halsdoek werd een zwart sjaaltje om de nek geknoopt. 

 
Hoed: Veelal werd er nog een platte vilten hoed (al dan niet gevouwen tot tricorne) of een pet 

gedragen. Net nieuw was de hoge cilinderhoed. De vooruitstrevende stadsgenoot 

bewaarde dit hoofddeksel voor nette gelegenheden en had voor dagelijks gebruik een 

strohoed op. 
Wit linnen, bestaat uit 4 delen met aangezette 
omgeslagen rand en deze is met zijde afgewerkt. 
Dubbele laag stof met vulling, diagonale lijnen 

zigzaggen door aangebrachte stiksteekjes. 2e helft 18e 
eeuw, wellicht een kraamheermuts. 

 
 
Slaapmuts: De muts was in averechts 

gebreid en de rand werd omgeslagen. De 
vrouw maakte nog een kwastje voor aan de 

punt. Door ervaren breisters werd ook wel 

sierbreiwerk gebruikt. 
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Redingote: Als overjas werd een redingote (afkomstig van riding-coat) gedragen. De jas was 

vaak van zo’n kwaliteit dat deze niet gevoerd hoefde te worden. De onderranden en  de 
mouwranden waren eenvoudig gesneden en rafelden niet. 

 

Schoenen: De schoenen waren laag en sloten met een gesp. Laarzen werden vanaf 1800 ook 

gedragen en klompen waren net in opmars. Klompen werden wel gedragen, maar nog 

met mate. Binnenshuis werden muilen gedragen. Er was geen verschil in links en rechts 

en mannen en vrouwen droegen hetzelfde soort schoenen en muilen.  
 
 
 
 
Links: Muilen voor man  (geen verschil met die van de 
vrouw). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schoenen met zilveren gespen, begin 19e eeuw. 
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Kleding man: hemdrok van blauwgebloemde wollen damast en een zwartzijden kniebroek met klepsluiting en zilveren 

platen (1780-1825) 
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Kinderkleding  

 
Kinderen droegen dezelfde kleding als hun ouders, voornamelijk omdat vanuit de volwassen 

wereld werd gedacht. De kleding maakte de status van de ouders duidelijk. Vooral de 

kinderen van beter gesitueerde ouders hadden het wat dat betreft niet makkelijk: geen 

prettig draagbare kleding, kostbare stoffen en ingesnoerde lijfjes. 

De kleding zat stijf en er werd nog niet aan de levendigheid en bewegelijkheid van de 

kinderen gedacht. Arme kinderen droegen wollen of linnen kleding en liepen op blote voeten. 
Een kind droeg de afdankertjes van broers en zussen of vermaakte en gekeerde kleding van 

de ouders. 

Een kind dat wat ouder was en zelfstandig in en om het huis kon bewegen, naar school en 

kerk ging, droeg om beurten speel- en werkkleding, opknappers en zondagse kleding.  

 
Kinderen werden ook voorbereid op hun latere rol in het leven. Voor een jongen betekende 

dit: hard werken, liefst het beroep van hun vader opvolgen, bezit behouden en vergroten. 

Voor een meisje betekende dit: voorbereiden op een (goed) huwelijk, leren breien en naaien, 

kaas maken, huishouden. Het speelgoed van de kinderen was hierop gericht, bijvoorbeeld 

een kaaspersje voor een meisje. 

 
Baby’s: 

 

 

 
Kind (jongetje) met navelbandje, linnen hemdje, fontanellapje (flepje), luier, wollen omslagluier, driehoekige doek om 

het hoofdje te steunen, ondermuts van zijde, zwachtel, mutsje, mouwtjes, voorspeldertje, wikkelluur, jakje, 
omslagdoek, lakentje en gewatteerd dekentje. 

 

Babyjongens en meisjes droegen hetzelfde: 

Een navelbandje, dan een hemdje van fijn linnen met langs de rand en mouw een geklost 

kantje en het zoompje was met een open naaiwerkje afgewerkt. De luier (luer of pislap 

genoemd en deze werd ook alleen gedroogd en niet gewassen) werd met de punten om de 

knieën gevouwen tegen later kromme beentjes en met grote bakerspelden vastgezet (er 
bestonden nog geen veiligheidsspelden). Dan volgde het borstrokje van katoen, een 

onderjakje van zijde en een gevoerd bovenjakje van zijde met ingeweven motieven of van 

gloedzijde of weerschijn (nu chageant). 

Het kindje kreeg losse mouwtjes om de elleboog gestrikt. 

Het inbakeren gebeurde met een zwachtel van ca. drie meter lang en 10 tot 15 centimeter 
breed. De zwachtel was van linnen of wol (baai) en het wikkelen begon onder de oksels 

horizontaal, dan verticaal naar beneden, de voetjes een paar keer verticaal en het werd 

afgewerkt met een horizontale wikkeling. Soms was de linnen  zwachtel afgewerkt met een 

rand van ‘muizetandjes” en voorzien van initialen. Om de zwachtel kwam nog een crème of 

rode wollen omslagluier. Deze was dicht geweven, wat vettig en daardoor enigszins 

waterafstotend.  
Op de borst spelde men een lapje (het voorspeldertje) met een verticaal strookje kloskant. 

De kleertjes werden gesloten d.m.v. bandjes en strikjes, spelden, een veter door 

nestelgaatjes of haak en oogjes.  

Tot zes weken werd het kind in een wikkelkleed getoond. 
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Babyjakjes, mutsjes en flepjes, sitstechniek met bedrukte katoen. 2e helft 18e eeuw 

 
Het hoofdje werd bedekt door meerdere mutsjes: de fontanel door een driehoekig lapje (het 

flepje) dat in de nek werd vastgestrikt, het wiebelige hoofdje werd vastgezet met een smalle 

linnen band rond de schedel, kruislings onder de kin en onder de oksels of op de rug 

gestrikt. Een ondermutsje van linnen volgde, dan een zijden ondermutsje en vervolgens een 
bovenmutsje van katoenen sits of zijde met motiefjes. Voor jongetje bestond dit mutsje uit 

zes delen en voor meisjes uit drie delen. 
 

  

Babymutsje meisje, kraalbreiwerk. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            Babymutsje jongen 
(bestaande uit zes pandjes), linnen, Zaans 

stikwerk. 18e eeuw.                                  
 

 
Kind (meisje) met navelbandje, hemdje van katoen, gebreid borstrokje, driehoekige doek om het hoofdje te 
ondersteunen, luier (zodanig omgeslagen tegen kromme beentjes), ondermuts en mouwtjes gebreid, omslagluier van 
baai, bovenmutsje van kant en lintjes, omslagdoek, ponnetje, bavetje (slab), draagbedje met uitneembare voering. 
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Babyjakje, jongen. Jakje van 

crème zijden damast met befje 
van geplooid linnen en mouwen 

(als van een mansrok) met stoffen 
knoopjes van blauwe zijde. 

Midden 18e eeuw. 

 

Kleine kinderen: 
Ook bij kleine kinderen was het lastig te zien of het een jongen of een meisje was. In de 

periode dat het kind nog niet zindelijk was, gaf een jurkje de minste problemen bij het 

verschonen. Het jurkje gaf ook wat meer bewegingsvrijheid dan een broek van geweven stof.  

Soms was de kleur voor een jongen in een bepaalde periode donkerder dan voor een meisje 
of gebruikte men soms een meer geplooide i.p.v. een gerimpelde rok. Hoe lang een jongetje 

in rokken liep hing af van de omgeving. Het kon variëren van 2 tot 4 of soms zelfs 6-jarige 

leeftijd. De jongste kinderen tussen 1 en 2 jaar droegen wel eenvoudiger jurkjes dan oudere 

kinderen. 

Onder het jaar droeg het kind een buikband als steun voor maag en heupen. Een lange 

onderrok met een verstevigd lijfje kwam hier overheen, 
vervolgens een lange onderjurk en dan de dagjurk. Als het kind 

ging lopen werd de rok voetvrij. In een looprek leerde kinderen 

het lopen, of iemand hield het kind aan leibanden. Het kind 

droeg een valhoedje om het hoofdje te beschermen bij het leren 

lopen.  

 
Valhoedje, fijn stro met chenille versierd.  Het hoedje dient om het hoofdje 
beschermen van een jong kind wat lopen leert. 1e kwart 19e eeuw 

 

 
Oudere kinderen: 

Voor meisjes werden ’s zomers linnen of bedrukte katoenen stoffen gebruikt voor de kleding 

en ’s winters wollen stoffen, effen, gestreept of gebloemd. 

Hemd: Het was een lang linnen hemdje met een lage hals. 
Borstrok: Deze was hetzelfde als dan van volwassen vrouwen, maar dan een kleinere maat. 

Onderrokken en bovenrok: Een lange wijde bovenrok met vele onderrokken werd gedragen. 

Onderst: Dit was kleurig bedrukt en vaak van sits. 

Mouwtjes: De mouwtjes hadden een geplooid manchet op de elleboog (een kransje genoemd). 
Halsdoek: In de lage hals werd een neusdoek (halsdoek) gedragen, een eenvoudig linnen 

onderdoek die als bescherming diende voor de bovendoek. De onderdoek werd kruislings 

over de borst geslagen dan onder de armen naar de rug. Deze doek was niet te zien. De 

bovendoek werd op dezelfde manier gedragen maar werd voor in het jak gestopt of ook 

onder de armen door en op de rug geknoopt. 

Jak: Oudere meisjes droegen een jak met een lange wijde schoot. De voering bestond uit 

gestreepte linnen stoffen en men gebruikte vele restjes stof.Het jak werd als bovenkleding 
gedragen.  

Schortje: Dit werd bijna rondom gedragen. 
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Jakje, nachtgrondsits met opdruk in blauw/rood/bruin gebloemd. Voering van bruin-/crèmegestreept linnen. Hier in 
de punt van het voorpand een zakje om de gebaleinde punt van het keurslijfje in te steken. Sluiting achter d.m.v. een 

veter door 2 x 21 nestelgaatjes. 2e helft 18e eeuw. 
 
Jurk: Kleine meisjes droegen jurkjes 

met een hoge taille en kleine 
pofmouwtjes. De hals was breed en 

werd met een rimpelkoordje op maat 

gebracht. Als stoffen werden er 

soepele weefsels gebruikt. Voor de 

zomer mousseline met kleine 

motiefjes bedrukt of geborduurd, 
gekleurd of wit op wit. Bedrukte 

katoenen stoffen hadden ook kleine 

motiefjes met vaak een fel gekleurde 

achtergrond. 

 
 

 

 
Jurkje, wit katoen, bedrukt met rode viooltjes 

1800-1820 

 

Schoenen: Binnen liep het kind op muiltjes, buiten op klompen en ’s zondags schoenen met 

een gespje. Voor onder het Empire-jurkje waren fijne smalle schoentjes met lintjes die 

kruislings rond de enkel waren vastgestrikt, modieus. 

Mutsje: Dagelijkse mutsjes waren dichte, ongesteven, linnen hullen of die van tule of 
mousseline met moesjes en een ruche van kant en lintjes. 

 

Jongens: 

Hemd: Jongens droegen net als de mannen een lang linnen hemd met lange mouwen. 

Broek: De kniebroek was van een stevige stof (laken) die sloot met een klep en had achter 

een split die met een veter sloot. Na 1780 werden de broeken voor jongens lang tot op de 
voet en de pijpen werden wijder, dat gaf wat meer bewegingsvrijheid. Om de broek hoog 

te houden waren knopen nodig om deze aan het verkorte jasje of vestje te bevestigen. 

Hemdrok: Het hemdrok was van donkere wol, wollen gekleurde damast of zijden damast 

gemaakt. De voering was van ongebleekt of gestreept linnen of van een geruwde fel 
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gekleurde wol. De sluiting was een enkele lange rij gladde koperen, metalen of 

geborduurde knopen. 
 

Kiel: Jongens gingen lange kielen over de broeken dragen die van dezelfde stof als de broek 

waren gemaakt. 

Kousen: Er werden donkere wollen kousen gedragen. Deze hadden spikkels of strepen en op 

zondag werden er licht gekleurde gedragen. 

Schoenen: Jongens en meisjes droegen hetzelfde soort schoenen. Binnen muiltjes, buiten op 
klompen  en ’s zondags schoenen met een gespje. 

 

 

 
 

Kleding voor een jongen 
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Landmeisje en tekenaar door J.E. Marcus, 1812 

 

Prent van J.E. Marcus, 1812 



Boeren, burgers en buitenlui  40 

 
Friese boerin  
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Verklarende woordenlijst 

 
Beuk: Zeeuwse benaming voor onderst; zie onderst. 

Beuling: zie heupworst. 

Borstrok: nauwsluitend kledingstuk voor man en vrouw, gedragen op het hemd, gesloten 

met 1 of 2 rijen knopen (bij mannen) of met haken en ogen (bij vrouwen).  

Boeken: uiteindes van het oorijzer, vaak in de vorm van een boek. 

Boezelaar: schort dat ook het bovenlijf bedekt. 
Bont: verzamelnaam voor geruite en gestreepte katoen of linnen. 

Buis: kort sluitend mannenbovenkledingstuk met lange mouwen en 1 of 2 rijen knopen. 

Caraco: vrouwenjak met schoot, 2e helft 18de eeuw. 

Chatelaine: een rokhaak met verscheidene kettingen waaraan vrouwenattributen bevestigd 

waren; voor mannen een horlogeketting. 
Chemisette: halsinzet van een fijne doorzichtige stof. 

Diessek: West-Fries woord voor een losse dijzak (vrouwenzak), dat met banden rond de taille 

werd bevestigd. 

Cul de Paris: kussentje, gedragen middenachter onder de rok, 1780-1800. 

Eau-de-la-reinedoosje: zilveren doosje met daarin een sponsje of lapje gedrenkt met 

reukwater (ook wel loddereindoosje genoemd). 
Eindje of endje: bovenstukje aan een schort of rok van dikke stof, om het plooien te 

vergemakkelijken. 

Fichu: driehoekig gevouwen of geknipte halsdoek van fijn materiaal om het decolleté te 

bedekken. 

Halsje: zie onderst. 
Hemdrok: mannelijk kledingstuk; zie borstrok. 

Heupworst: darmvormig hulpstuk, door vrouwen gedragen op de heupen om de bovenrok 

wijd uit te doen staan (ook wel beuling of wrong genoemd). 

Jak: kledingstuk voor vrouwen; bestaande uit een nauwsluitend lijfje met uitstaande schoot 

en ¾ mouwen, werd gedragen op de rok. 

Kamizool: mannenvest met lange voorpanden, lange mouwen en zakken, eind 18e eeuw. 
Kaper: hoofddeksel, bestaande uit een kap met een afhangende mantel die nek, schouders 

en borst bedekt. 

Keurslijf: zie korset. 
Krap- of kroplap: andere benaming voor onderst in o.a. Staphorst, Urk, Bunschoten-

Spakenburg; zie onderst. 
Korset: rijglijf met baleinen om het bovenlichaam te modelleren; ook wel keurslijf genoemd. 

Loddereindoosje: zie eau-de-la-reinedoosje. 

Mitaines: vingerloze handschoenen (in een ander boek staat: losse a-jourmouwen, 19e eeuw) 

Morsmouwen: losse mouwen, bij het werk gedragen over de onderarmen. 

Onderst(e): kledingstuk voor vrouwen, bestaande uit 2 kleine, bijna rechthoekige, stukken 

stof met naden op de schouder en met strikbanden onder de armen sluitend. Ook wel 
krop- of kraplap, halsje en beuk genoemd. 

Pels: totaal gedragen aantal onderrokken dat ‘s avonds - op de onderste onderrok na -  in 1 

keer werd uitgetrokken en ‘s morgens weer aan. 

Pelerine: schoudermantel. 

Piccadillekens: van elkaar gescheiden pandjes van het schootje van een korset. 

Rijglijf: nauwsluitend mouwloos en gedecolleteerd lijfje, zonder baleinen. 
Sajet: wollen breiwol van getwijnd kaardgaren. 

Slob: werkschort van linnen of katoen voor het grove werk. 

Schoot: vanuit de taille afhangend deel van een jak. 

Spencer: kort vrouwenjasje met Emipre-taille en lange mouwen. 

Spinnetje: klein open naaiwerkje om kleding tegen inscheuren te beschermen. 
Staartje: het sterkt geplooide middenachterstukje van het Empirejakje (spencer); meestal 

met daarboven 4 knoopjes. 

Trens: lusje aan een kledingstuk waarin een haakje past. 

Valhoed: een met watten of kapok gevulde (rieten) muts dat uit vier segmenten bestaat, 

soms met baleinen versterkt. 

Wagd: bovenrok. 
Zieltje: benaming voor een vrouwenjak met korte, of zonder,  mouwen, eind 18de eeuw 
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Scheveningen 1800 
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Bijlagen kleding 
Ondergoed vrouw 
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Lijfjes 

 

 
 

Lijfje van bedrukte katoen, witte grond met kleine bloempjes in rood en blauw, 19e eeuw 

 

 
Links: Lijfje van katoenen marseille en mouwtjes van 
bedrukte katoen. 
Onder: Lijfje met halsje, witte marseille, mouwtjes en 
halsje van dezelfde bedrukte katoen. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
Rompie, blauw/zilver zijde damast, motief van 
bloemboeketje en slingerende kantstrook. Van een 
oude rok gemaakt en afgewerkt met kloskoord. Midden 
18e eeuw. 
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Lijfje van witte marseille en vetersluiting 1750-1790 

 

 
Borstrok 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Vrouwenborstrok van rode damast, sluiting met haken ogen, tweede helft 18e eeuw 

 



Boeren, burgers en buitenlui  48 

Onderst 

 

 
 

Verschillende soorten sits 

 

 
Verschillende modellen voor een onderst
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Jak 

 
    

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Jak van bruine vijfschaft met een vetersluiting ca. 1750 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jak van bedrukte sits, zwarte ondergrond met bloemranken in oker, rood lichtblauw en naturel, 1750-1780 
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Sitsen Jak, 18e eeuws 
 

 
 

Jak eind 18e eeuw 
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Jak van Indiase sits, 1760 
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Jak van sits, rode grond met bloem- en kantpatroon in geel, rood, blauw, groen en naturel, ca. 1780 
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Empirejak en rok 

 

 
 

Jak van bedrukte katoen, gele grond met groene ruitjes waarin een rood bloemetje, ca. 1800 

 

 

 

 

 
 

 
 

Jak van bedrukte katoen, gele grond met rode stipjes, 1800-1815 
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Jak van bedrukte katoen, beige grond met bloemtakjes in donkerpaars, roze, groen en geel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Jak van bedrukte katoen, rode grond met bloemtakjes, 1815-1820 
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Tweedelige japon van blauw/rose changeant of weerschijn en het schort van blauw/goudbruine weerschijn. Jak is 

gevoerd met linnen, de schoot en de rok met een gestreepte stof. De rok heeft op de plaats van het schort een 
goedkoper paars wollen ingezet stuk. 1790-1815 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Jak, bedrukte katoen. Lange schoot is aangeknipt en in de schoot boven 
de heup en onderaan het kleine rugpandje is een lang driehoekig 

inzetstuk ingezet. Op de plaats van het schort is een goedkoper stofje 
gebruikt, toch niet zichtbaar 1790-1810 
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Japon, tweedelig, bedrukte katoen, rood fijn motief op witte grond (een rose effect). 
Hooggeplaatste taille, lange mouwen met een polsbandje, veel rimpelwerk en 
strookjes. De onderrok staat wijder uit door de opgenaaide strook. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Jak en rok van bedrukte katoen, wit met kleine bloempje in 

zwart, rood en blauw, 1810-1820 De lichte stof met het 
strooimotiefje is typerend voor deze periode. 
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Spencer 

 

 
 

Detail rug van jak, geruite katoen, rose/groen, in de naden: een strookje stof met koordje. Zelfs verwerk t midden 

achter in de plooitjes van het duivestaartje. 

 

 
 

Detail van een bedrukt katoenen jak, halsdoeken van bedrukte katoen en geruit zijde/linnen en een blauw/wit linnen 
gestreept schort. 
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Rokken 

 

 
 
Diverse rokken van rood linnen, doorgestikt met gele zijde en met wol gevoerd, rol van wol-linnen damast, bruin met 
lichtblauwe bloemen, onderrok van witte katoen met ingeweven sierstrepen, rood-wit gestreepte onderrok van linnen, 

wol en katoen, rok van zwarte vijfschaft, 18e en 19e eeuw 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 Boven is een “pels” (het totaal aantal onderrokken) te zien.          

 

 
 

Detail taille, met de plooien naar middenachter, 
de splitten werden gesloten met haken en ogen. 
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Links: Rok van gestreepte vijfschaft in beige paars en 
rood, 19e eeuw 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
Rechts: Rok achterzijde blauwe wol in satijn binding (kalemink) 
gekalanderd diagonaal doorgestikt 1775-1810 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
Links: Rok, wol geruit in rood, roze crème bruin gekalanderd 
(kalemink). 2 splitten in de taille 1775-1820 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
Rok geborduurd met zijde in tamboureerwerk, 1ste helft 18e eeuw  
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Rok, met Europese blokdruk in rood, blauw, zwart en paars, gevoerd met linnen. Diepe plooien naar middenachter in 
de taille. Lengte voor 99 cm, zij 101 cm en achter 100 cm. 1780-1825 

 

 
Rok gele zijde, gewatteerd en geheel doorgestikt 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Rok geborduurd met wol en het zogenaamde crewelwork op linnen. 
Bovendeelrok in schulpvorm met gele wol geborduurd en de onderhelft in 

slingerende bloemmotieven . 1e helft 18 eeuw
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Schorten 

 

 
 

Detail van een bont linnen schort met zijden sluitband, 1775-1825.  

 

 

 

 

 
 

Drie voorschoten of (sier)schorten, de rechter schort gedragen bij een trouwkostuum; zwart katoen, tule met 
doorstopwerk, wit katoen, versierd met tamboureerwerk, zwart katoenen schort, tule met doorstop werk, begin 19e 

eeuw 
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Hoeden 
 

 
 

Zonhoed van stro met een voering van sits, witte grond met een groot bloem- en kantpatroon in rood, paars, geel en 
groen, eind 18e eeuw 

 
 
Detail aquarel Johannes Bulthuis, Grote Markt in Groningen, 1782 

 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Luifelhoed van stro, gevoerd met bedrukte 
katoen,1790-1825 
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Een zonnehoed en drie voeringen 
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Ondergoed man 
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Hemd en kniebroek 

 
 

 

 

                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Hemd en kniebroek van rode baai, ongevoerd, hemd met aangenaaide blauw katoenen slippen, hemd en broek 
opgelapt met diverse stukjes rode baai 
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Vest 

 
 
 

 
 

Vest van zijde en katoen, ingeweven strepen in zwart, bruin en groen geel, met staande boord, 1800-1815 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Vest van linnen, wol en zijde, strepen in beige, rood paars groen, hoge boord en steekzakken. Het achterpand is van 
naturel linnen, evenals de voering van het voorpand 1800-1815.
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Hemdrok 

 

 
 

 
 

Hemdrok van groene wol, een dubbele sluiting met zilveren knopen, gevoerd met lichtbruine katoen, ca. 1800 

 

 

 
 

Hemdrok van wol-linnen damast, blauw met zilver-grijze bloemen, de knoopsgaten met rode wol omboord 
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Hemdrok van sits 
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Hemdrok, blauwrood bedrukte katoen. Overslag met een dubbele rij zilveren knopen. 

 

 

 
 

 
 

Hemdrok blauwrood gestreepte keperstof 
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Rokjas 
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Vest en kniebroek 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Vest en kniebroek van zwart satijn. Vest met rechte steekzakjes en een vetersluiting in het linnen achterpand; 

kniebroek met een smalle klepsluiting, eind 18e, begin 19e eeuw. 
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Bijlagen prenten 

 

              
 

Prenten door J.E. Marcus, 1812 

 

 
Hannekemaaier door J.E. Marcus, 1812  
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                     Marken, 1812                                                                              Visvrouw uit Arnemuiden 

 

 

 

       
 

 
                           Heilbotverkoper                                                              Man en vrouw op weg naar de markt. 
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Burgervrouw en dochter onderweg naar de kerk    Man en vrouw 1805      
 
 
 
 

               
 
 
 Friese meisjes 1812     Meisje bij de juwelier 1803 
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  Jongens 1804      Jongens 1805 
 

                    
 
  Jongens 1808      Jongens 1809 
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Kruidenierswinkel, eerste helft19e eeuw 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Bunschoten-Spakenburg 
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Kamerbehangsels 1800 

 
 

 

 

 

 
 

 Kinderen 1781 
 


