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Informatie vrij te gebruiken ter referentie. Afbeeldingen alleen te gebruiken na schriftelijke toestemming. 

 

 

Beste lezer, 

 

Deze reader wordt door onze vereniging gebruikt als richtlijn  

voor het vervaardigen van 15e eeuwse kleding.  

Specifiek gezegd: kleding rond 1450 zoals die in Holland gedragen werd.  

 

Wij zetten deze informatie openbaar om onze kennis te delen.  

Dat is gemakkelijk bij het maken van een werkstuk, een presentatie, of gewoon omdat je het interresant vind. 

Wij hopen ook dat het helpt voor mensen die net beginnen in de re-enactment of levende geschiedenis. 

Het is geen wetenschappelijk stuk. Wij graan graag de discussie aan. Deze reader is door mij gemaakt om alles 

wat ik de afgelopen 12 jaar geleerd heb eens op papier te zetten. Wij hoeven geen geld te verdienen aan deze 

kennis. Dit is onze hobby. Wij hopen dat je er wat van leert! 

 

Naatuurlijk vinden we het heel leuk om te horen als je er wat aan gehad hebt, 

als je zelf aanvullende informatie of positieve feedback hebt horen wij dat natuurlijk ook graag. 

 

Veel plezier met lezen, 

 

Maud van den Akker 2013  
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1.0 Uiterlijke verzorging  
 
Avicenna's Canon, een veelomvattende medische encyclopedie, bevatte een deel met adviezen voor 
schoonheidsbehandelingen. Hoe de huid te witten, sproeten te bleken, het haar in de zon op te lichten,  
de haargrens te verhogen, de wenkbrauwen te verplaatsen, de tanden helder te maken, een prettige geurende 
adem te verwerven: het was allemaal te vinden. Menige dokter zal gewapend met deze kennis zijn patiënten 
hebben geholpen om op hun best voor de dag te komen. 
Men wist dat het verstandig was zich met helder bronwater te wassen. Dames en Heren van stand wasten zich 
met rozenwater. Voor badhuizen werd door de kerk wel gewaarschuwd omdat daar dingen gebeurden die de 
lieve Heer misnoegde. Er waren gedeelde maar ook aparte baden voor dames en heren. Mensen verzorgden 
hun nagels, poetsten de tanden en schraapten de tong voor een frisse adem. 
Onderkleding werd regelmatig verschoond en gewassen. Jongemannen lieten zich scheren. 
 
Een goed humeur behouden 
De middeleeuwse geneeskunde was weloverwogen en gebaseerd op de humorenleer. Men was er erg op 
gefocust het lijf gezond te houden, door middel van hygiëne. Wat in de middeleeuwen meer betekende dan 
alleen tandenpoetsen en zichzelf wassen. Goede voeding in de juiste hoeveelheden, frisse lucht, voldoende 
rust en beweging, goed slapen, tijd nemen voor de stoelgang en zelfs zorgen voor emotionele balans vielen 
onder de middeleeuwse noemer “hygiëne”. Men begreep, misschien wel beter dan wij: als je verzwakt bent 
lichamelijk of psychisch dan word je eerder ziek, men luisterde daarom goed naar het lichaam. Liefdesverdriet 
nam een middeleeuws arts ook serieus. Op doktersadvies kon de gekwelde patiënt een instrument leren 
bespelen, sporten en zijn huis opfleuren met lekker geurende bloemen.  
Er werden ook al ingewikkelde behandelingen en operaties uitgevoerd, waaronder wortelkanaalbehandelingen, 
staaroperaties, corrigerende chirurgie bij een geboren open gehemelte en men heeft menig patiënt gered door 
na een hersenbloeding vakkundig een schedelboring uit te voeren. 
Meer hierover in “De Humorenleer, Over de geneeskunst van de late middeleeuwen in de Lage Landen” 

geschreven door J.G. Siebelink ISBN 978-90-484-1615-8 
 
 
1.1 Schoonheidsideaal 

Het middeleeuws schoonheidsideaal van de man: De ideale man is adolescent en sanguinisch met rode wangen 

en lippen. Hij heeft lange benen en donker, vol licht krullend haar. De man moet iets gebruind zijn. De ideale 

middeleeuwse man is 1.80 lang en slank van bouw. 

 

“Zijn mond, als een robijn zo rood, glansde als vuur – volle lippen had hij, en volstrekt geen smalle.  

Schoon was zijn ganse lichaam.” 

 

Volgens een schilder uit 1437: “De grootte van zijn roede moet de vrouwen behagen en zijn testikels moeten 

klein zijn, mooi en fris.“ Nou dan weten we dat ook. 

Het middeleeuws schoonheidsideaal van de vrouw: De ideale middeleeuwse vrouw is zo’n 1.70 lang, heeft lang 

dun vlassig blond haar met een lichte slag wat tot haar billen reikt. Zij heeft grote borsten, brede heupen en 

een bolle onderbuik. Verder is zij bleek met een zeer lichte blos op haar wangen. Ze heeft roze tuitlipjes en 

bruine of grijze ogen en een hoog voorhoofd voor een jonge uitstraling. Haar schouders zijn smal en zij heeft 

lange benen met kleine voeten. 

Zoekt u echter niet een vrouw om te huwen, maar voor een nacht? Kies dan voor een vrouw met kleine 

borsten, rode wangen en een volle bos haar, want zo’n vrouw is heter (in bed) en wordt minder snel zwanger.  

 

Volgens de monnik Hugo van Fouilloy: 

‘mooi zijn de borsten die een beetje vooruitsteken en niet te veel opbollen en niet vrijelijk heen en weer golven, 

maar licht ingesnoerd zijn; vastgedrukt, maar niet neergedrukt’. 

 
 



1.2 Haardracht 

Vrouwen hadden lang haar, zonder pony, wat ingevlochten werd met een scheiding in het midden.  

Nette vrouwen bedekten hun haar met een of meerdere sluiers. De bedekking van de kin was iets wat door 

oudere vrouwen wel gedaan werd, maar niet meer in de mode. Adellijke vrouwen aan belangrijke hoven 

konden hun haar los dragen, zelfs jonge gehuwde dames.  

Werkmannen hadden per definitie kort haar. Mannen die in hun werk geen hinder ondervonden van 

schouderlang haar konden doen zo ze wensten. Het zal meer gezien zijn bij welgestelden en dan ook los. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.0 Stoffen 

Bij alle producten die vervaardigt waren in de 15e eeuw mag je er van uitgaan dat ze van meesterlijk goede 

kwaliteit zijn en fantastisch afgewerkt. Er stonden namelijk hoge boetes op het leveren van rotzooi. 

Dure stoffen, die ooit gehaald werden uit verre oorden werden in onze periode veelal lokaal vervaardigd 

waaronder prachtige lakense wol en speciale linnenwevingen.  

De weefgetouwen in de middeleeuwen waren vrij smal. Dit leverde dus ook smallere banen stof op dan wat de 

handelaren ons nu aanbieden. 15e eeuwse patronen waren dus ook niet heel breed geknipt. Een breedte van 

meer dan 1 meter is lastig en tijdrovend voor één persoon om te weven. Met een hulpje is 1.40 wel te doen. 

Alleen voor de rijken werd er gewerkt met een tweepersoons weefgetouw van 2 meter breed. (Ik durf niet met 

zekerheid te zeggen dat die in 1450 al bestond.) Hoe dan ook; wie het breed had, liet het breed hangen. 

De verschillende weefbindingen 

-Effenbinding: De meest eenvoudige binding is de effen binding. (Engels: plain weave) De ketting- en 

inslagdraden worden gekruist. Dit is het meest stevige weefsel. De meeste vondsten zijn effenbinding. 

-Panamabinding: Een variatie hierop is de panamabinding. Hierbij worden telkens twee dradensetjes gekruist,  

hierdoor krijgt het een blokkerig uiterlijk, zoals een schaakbord. 

-Keperbinding: Een ander type is de keperbinding (Engels: twill) Bij deze binding zie je een diagonale lijn in het 

weefsel. Een stof geweven in keperbinding valt soepeler en kreukt daardoor minder, voelt zachter, vlekken 

vallen minder op en de stof is beter lucht en waterdicht. Denim is een voorbeeld van keperbinding.  

-Satijnbinding. Satijnbinding heeft een hele duidelijke voor en achterkant.  

De weving is heel compact geweven en voelt soepel aan, maar is meer onderhevig aan slijtage. 

Weefvoorbeelden 

          De wevingvoorbeelden hierboven werden rond 1450  

Effenbinding (plainweave), keperbinding (twill) niet gebruikt voor wollen kleding, wel voor dekens, buidels, 

en satijnbinding          gordijnen etc. links: diamantbinding (broken lozenge) 

      rechts: visgraatbinding (herringbone)  

    

 

Panamabinding satijnbinding keperbinding visgraatbinding  



 

De verschillende grondstoffen 

Linnen: Linnen wordt gemaakt van de stengels van de vlasplant. De zaadjes hiervan heten lijnzaad en die kun je 

nog op je bolletje brood vinden. Linnen is zeer sterk, heeft een zeer groot vermogen tot opname van vocht,  

is uitstekend bestand tegen hitte en wordt niet door motten aangetast. 

Linnen werd gebruikt door alle standen, behalve de allerrijksten. De gegoede burgerij droeg een zeer fijn 

gesponnen en fijngeweven linnen, de lagere klasse een iets ruwere variant. 

 

 

 

 

 

Katoen: Katoen heeft een groot vochtopnemend vermogen,   

is sterk, zacht, luchtdoorlatend en niet gevoelig voor motten.  

Katoen is lastiger te spinnen dan vlas maar heeft als groot   

voordeel dat het beter te verven is dan linnen.  

Katoen was een luxeproduct uit Syrië en werd gedragen  

door de gegoede burgerij en hoger.  

  

Zijde: Chemisch gezien lijkt zijde sterk op wol. In tegenstelling tot wol zijn zijdegaren glad en hebben ze geen 

geschubde structuur, waardoor het mooi glanst. Zij is het fijnste van alle natuurlijke vezels en zowel sterk als 

elastisch. De stof laadt zich nauwelijks statisch op en zou een beschermende werking hebben tegen aardstralen. 

Zijde kan snel veel vocht opnemen (tot 40%) zonder dat de stof vochtig aanvoelt. Bij warm weer voelt de stof 

koel aan en bij koud juist behaaglijk warm. Ook is zijde weinig gevoelig voor schimmels en motten.  

Een nadeel van deze stof is dat het snel verkleurd en kreukt.  

Zijde was duur in de middeleeuwen. Er is wel getracht om zijde te kweken in Holland maar deze pogingen 

mislukten vanwege de grote kwetsbaarheid van zowel de zijderups als de moerbeiboom waarin de rupsen 

 zich verpoppen. Om deze reden werd zijde alleen gedragen door mensen op stand. 

 

 

 

 

 

Wol: Wol kan langzaam maar wel veel vocht opnemen. De vezel heeft een geringe treksterkte maar een grote 

elasticiteit en vormvastheid. Wol isoleert warmte goed. Nadelen: Wol is moeilijk te wassen en moet beschermd 

worden tegen motten. In onze periode is laken verreweg het meest populair voor kleding. De techniek van de 

hoogwaardige lakense wol van de middeleeuwen is verloren. Het lijkt op moderne mantelstof, dit is een 

fijngeweven wol waarbij je de draden bijna niet meer ziet omdat de stof iets vervilt is. Hoe dunner en fijner de 

mantelstof, hoe duurder. Men kon toen heel fijn wol spinnen, soms was een draad slechts 3 haren dik. Als men 

geen laken droeg dan was het in ieder geval een wol met een effen binding of een keper.  

De grovere wollen die niet vervilt zijn werden voornamelijk gebruikt voor bijvoorbeeld gordijnen en 

beddengoed. Bij deze wol kwamen wel verschillende wevingen voor waaronder het visgraatmotief.  

 



Speciale stoffen. Ik zal een aantal van de speciale stoffen behandelen die toen voorkwamen. 
 
Velours: Een geweven stof waarbij rechtopstaande pluizen, de zg. pool, is afgesneden. Deze stof heeft een 
simpel weefsel als rugversterking. De grondstof is katoen of wol. 
Fluweel: Is een geweven stof waarbij rechtopstaande pluizen, de zg. pool, is afgesneden. 
De grondstof is zijde of katoen. Dit levert een zachte en fijne, glanzende stof. Fluweel werd geïmporteerd 
vanuit Italië: Lucca, Florence, Venetië en Genua. De fluweelproductie is ontstaan in de 13e eeuw. 
Damast: Een weeftechniek, waarbij geometrische vormen ingeweven zijn op een achtergrond van dezelfde 
kleur. De tekening is daardoor slechts vanuit een bepaalde hoek goed te zien. Het damast uit de middeleeuwen 
was niet met figuren, maar had een blokkenmotief (net als bij theedoeken). 
Dit komt omdat bij de weefgetouwen van toen altijd groepen kettingdraden tegelijk bewogen werden.  
Bij het latere jacquard weefgetouw kon elke kettingdraad afzonderlijk bewogen worden en daardoor vloeiende 
lijnen gemaakt worden. De jacquard weefgetouw werd echter pas na de middeleeuwen uitgevonden. 
De grondstof voor damast is zijde. Om tot een damaststructuur te komen heeft men een binding nodig die zich 
in ketting- en inslageffect laat weven. Er bestaan maar twee bindingen van dit type. De kepers (de oudste) en 
de satijnen. De eerste keper damasten zijn niet voor de 14e eeuw op het textieltoneel verschenen. 
Damast wordt uit één soort garen vervaardigd in een effen kleur, maar door de verschillen in lichtweerkaatsing 
van de ketting en inslagdraden komen de patronen toch duidelijk uit. 
In het begin gebruikte men damast voor verschillende doeleinden, zoals kleding, behangsel, gordijnen en 
bekledingsstof voor meubelen, tegenwoordig vooral als tafellinnen.  
Brokaat is een weefsel, met een doffe onderkant en glanzende bovenkant waarin goud of zilverdraad is 
meegewoven. De grondstof is zijde. De wever verwerkt de draden meestal zo dat een patroon ontstaat. 
Brokaat is zeer kostbaar. Populaire motieven om in brokaat te weven zijn blad- en bloemvormen.  
Een typisch gebruik van brokaat is het erekleed dat achter een troon hangt of op schilderijen achter de Maagd 
Maria is geschilderd. Brokaat werd ook veel gebruikt voor kerkelijke doeleinden. 
Barchent: Vanaf het begin van de 15e eeuw werd er in de Zuid Duitse steden: Ulm, Augsburg en Memmingen 
barchent geproduceerd, waarmee men de dure Italiaanse weefsels nabootste. 
De grondstof voor barchent is linnen of katoen. 
Voor de kettingen (wordt toegelicht in 5e stap van het weefonderdeel) van de smalle barchentenstof worden 
1100, 1170 of 1200 linnen-draden vermeld.  
Het onderscheid in de verschillende kwaliteiten ligt niet in het aantal kettingdraden per cm als wel in de dikte 
en kwaliteit daarvan. Er kon betrekkelijk goedkoop gekookt garen worden gebruikt, het duurdere halfgebleekte 
of geheel gebleekte soorten. Barchant kon ook donkergekleurd zijn, als de basis katoen was. 
 

 

Kleed je naar je stand! 

In de vijftiende eeuw gingen er strenge weeldeverordeningen uit: mensen mochten niet arrogant zijn en 
kleding dragen die boven hun stand was.  
Als er wanstanden waren gemeld werden mensen opgeroepen om hun kleding binnen twee dagen voor te 
leggen aan een commissie. Als deze commissie de kleding te luxe achtte werd zij in beslag genomen.  
 
Zonder de weeldeverordeningen kon het behoorlijk uit de hand lopen: 
Een meisje uit de Strozzi familie had in 1447 een guirlande op haar trouwjurk laten maken met 100 
pauwenogen, goudkraaltjes, parels, geëmailleerde bloemen en vergulde bladeren, alles tezamen met een 
waarde waarvoor een geschoolde arbeider 500 dagen moest werken.  
(En dan hebben we het nog niet over de jurk.) 
 
Wat vrouwen en mannen van de gegoede burgerij niet mochten dragen was onder andere:  

zilveren knopen, koorden van gevlochten gouddraad, geborduurde bladeren of dieren, bontranden aan kragen 

en mouwen, opgenaaide parels en edelstenen. Ook mochten de stoffen van hun kleding niet geverfd zijn met 

dure pigmenten zoals karmijn (Verder in de reader kun je een kleurkaart vinden). 

 

 

 

 

 



Verschil tussen arm en rijk, waar let je op? 

Middeleeuws kwaliteit verschil tussen arm en rijk zie je aan: 

het  type weefsel (hoe rijker, hoe ingewikkelder weefsel, hoe breder),  

de draad (hoe rijker, hoe dunner, hoe gelijkmatiger en hoe gladder)  

en de kleur (hoe rijker, des te meer intensiteit en lichtecht) 

Deze middeleeuwse kleding kon dus duur worden door verschillende aspecten, de kostprijs was cumulatief. 

Dure grondstoffen(zijde) + voorgebleekt  + dure voorbehandelaar (aluin) + in de garen geverfd + met dure 

kleurstoffen +meerdere baden + dure weeftechniek (brokaat) + 2 persoonsweefgetouw voor brede stof  

+ dure modebewuste kledingmaker + afgewerkt met zilveren knopen en bont. 

 

 

Welke stof voor welk kledingstuk: 

Artikel  Burgerij  Adel 

hemd  wit linnen en van een fijngeweven effen weving 
die enigszins zacht aanvoelt op de huid.  

superfijn dichtgeweven zacht wit 
linnen, katoen of zijde. 

ondergoed idem idem 

hoofddoek  idem idem 
kapertje idem Draagt geen kaper 

pourpoint lakenwol Fijne lakenwol/zijde/brokaat 

jas lakenwol Fijne lakenwol/brokaat 

Broek/hosen lakenwol Fijne lakenwol 

kousen Linnen in pasteltinten /  
wol meer donkere kleuren mogelijk 
Verschillende wevingen mogelijk. 

Fijne linnen/zijde of wol met een 
mooie weving. 

onderjurk Linnen in pasteltinten 
N.B. alle jurken van linnen zijn officieel onderjurken. 

Van Linnen tot brokaat 

voering Linnen in pasteltinten Van linnen tot brokaat 

overjurk lakenwol Fijne Lakenwol, brokaat 

reistassen ongebleekt linnen, verschillende wevingen mogelijk. geen 

beursen Wol, bijzondere weving kan, bijv. visgraat / diamant Zijde, brokaat, borduursels 

 

Draden per centimeter: 

Goede kwaliteit: (Broadcloth) 18 draden per cm of meer 

Gemiddelde kwaliteit: tussen 17 en 11 draden per centimeter 

Slechte kwaliteit: (Course) minder als 10 draden per cm  

N.B. een draad van 1 mm dikte werd dus gezien als een slechte kwaliteit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De middeleeuwse wolbewerking in een aantal stappen 
door Toon Reurink, (beknopte versie) 
 
1e stap - Voorbereidingen voor weven 

   

De geschoren wol wordt gesorteerd. De schouderwol is de beste a-kwaliteit, die van de poten en buik de 

slechtste Poten e-kwaliteit. De kontwol wordt weggegooid. De wol wordt nu gewassen en vervolgens luchtig en 

uit de zon te drogen gehangen. Als de wol droog is wordt de wol geslagen op een vlaakbank, dit is echt 

mannenwerk. Om de wol te beschermen tegen beschadigen door latere bewerkingen wordt ze ingevet 

(smouten). Als de wol erg vervilt is wordt ze daarna geschrobbelt, dit is een bewerking die op kaarden lijkt maar 

dan wordt uitgevoerd met gereedschap dat met veel grovere tanden bezet is.  

2e stap - Kaarden  

Voor het spinnen van inslaggaren wordt de wol gekaard.  

Wol op deze wijze bewerkt spint erg prettig en gelijkmatig.  

3e stap – Kammen 
Kammen is een verder doorgevoerde bewerking dan kaarden. Het kammen gebeurde met twee kammer die 
verwarmd werden. De kam werd gemaakt van hout en bezet met lange stalen pinnen in twee of drie rijen. 
Door het kammen werden de wolvezels goed parallel gelegd en werd de korte onderwol (kammeling) 
gescheiden van de langere middenwol.  
 
4e stap – Spinnen 
de losse vezels in elkaar gedraaid tot garen. De langere middenwol werd gesponnen met de hangende spil, een 
stokje met onderaan de spinsteen. Dit garen kon zeer fijn zijn en was sterker dan het garen gesponnen met het 
grootwiel. Als de draad later werd gebruikt als schering werd deze na het spinnen nog getwijnd, hierbij werden 
twee draden in elkaar gedraaid. 
Een stevig gedraaide draad geeft een vast en elastisch garen dat geschikt is als kettingdraad. Daar deze op het 
weefgetouw onderhevig is aan mechanische spanning en wrijving moet de kettingdraad sterker zijn dan de 
inslagdraad. Het spinnen blijkt bijna uitsluitend door vrouwen te zijn verricht.  
Er kan linksom (S) of rechtsom (Z) gesponnen worden. Een weefsel met schering van Z draden en een inslag van 

S draden blijft stabiel. 

De met de hand aangedreven spinnenwielen werden in de 14de eeuw niet echt vertrouwd. Enkel garen 

bestemd voor de inslag mocht toen met het wiel gesponnen worden Het spinnewiel met pedaal, dat het 

gelijktijdig spinnen en opwinden van de draad mogelijk maakt, verscheen in Vlaanderen in de 15de eeuw.  

Als de schering gemaakt was dan werd deze eerst gelijmd. Lijm werd gemaakt van slachtafval (gelatine).  

Het lijmen was nodig om de scheringdraad sterk genoeg te maken tegen de slijtage op het weefgetouw. 

5e stap - Weven  

Het opzetten van de schering of ketting op het weefgetouw is een tijdrovend en zeer precies werk.  

De kettingdraden worden aan een zijde om de kettinghoom gewikkeld, door de hevels van de schachten en 

door het weefriet getrokken, en aan de andere zijde aan de doekboom bevestigd. Door het indrukken van een 

van de trappers van het weefgetouw worden een of meerdere schachten naar boven of naar beneden 

getrokken. Door de opening van de twee opengetrokken lagen ‘sprong’, wordt de spoel met de inslagdraad 

geworpen. Het weefriet houdt de kettingdraden op de juiste afstand van elkaar en dient tegelijk om de 

inslagdraden aan te drukken. De weefstructuur hangt af van de manier waarop de kettingdraden door de 

hevels van de schachten zijn geregen. Het eenvoudigste weefsel is effenbinding, waar slechts twee schachten 

voor nodig zijn.  

Heel vaak is het laken in een "keper drie binding" geweven, die drie schachten vergt. Voor ingewikkelde 

keperstructuren zijn ook vier of meer schachten nodig. De breedte van een laken lag meestal tussen 2 en 3 el. 

Bredere stoffen zijn voor één wever moeilijk te weven, het gooien van de inslagspoel van de ene naar de 

andere kant en dan weer opvangen is bij brede stoffen ondoenlijk. Voor brede stoffen wekten twee wevers 

samen, elk aan één zijde van het weefgetouw. Na het weven moest het laken gecontroleerd worden op fouten. 

Speciaal hiervoor opgeleide vrouwen/meisjes knepen de propjes of noppen weg en herstelde de gaatjes of 

draadbreuk (noppen/stoppen). 



6e stap - Vollen  

De lakens werden in een mengsel van rotte urine en boter urenlang met de voeten betreden, daarna werden 

ze verschillende malen gespoeld. Het doel van het vollen was het laken een viltig uitzicht te bezorgen en het tot 

de gewenste afmetingen te laten krimpen. Later werd er in speciale molens gevold. De manier van vollen was 

belangrijk. Zo moest het laken zigzag gevouwen worden om het in de lengte te laten krimpen. Voor twee 

arbeiders waren een tot twee dagen nodig om een laken te vollen. Er was heel wat vakmanschap vereist om 

inzake afmetingen aan de juiste voorschriften, opgelegd door de gilden, te voldoen. 

Na het vollen werd de wol geruwt. Ruwen werd gedaan met een houder met daarin zaadbollen van de 

weverskaarde (dipsacus fullonum) geklemd. Tijdens het ruwen worden haartjes uit het laken getrokken. Voor 

het fijnere ruwen of de laatste keer ruwen werd altijd gebruikgemaakt van al min of meer versleten 

kaardenbollen. Na het ruwen zijn veel foutjes al niet meer zichtbaar. 

Na het ruwen wordt de wol geschoren. Scheren is het op gelijke lengte brengen van de wolhaartjes die tijdens 

het ruwen uit het laken getrokken zijn. Ruwen en scheren kon wel zes keer of vaker nodig zijn om een goed 

sluitend en gelijkmatig haardek te verkrijgen. Het is een secuur werkje om met een grote schaar juist alles wat 

uitsteekt te verwijderen en niet in de stof te knippen. Om dat te voorkomen werd de stof op een volledig 

vlakke ondergrond gelegd. 

7e stap - Afwerking  

Na het vollen en het scheren werd het laken weer bevochtigd en opgespannen in lange ramen. De ramen 

waren even lang als het volledige laken en konden zowel vertikaal als horizontaal vergroot worden. Op deze 

wijze kon een laken dat na het weven 44 el mat en dat tijdens het vollen tot 38 el gekrompen was, weer tot 41 

el uitgetrokken worden. Het uitrekken van een laken tot zijn definitieve afmetingen gebeurde gradueel over 

verschillende dagen. Te veel uitrekken kon het laken onherstelbaar beschadigen.  

Na een laatste controle werd het laken van een zegel (lakenloodje) voorzien en gevouwen. 

De allerlaatste bewerking was het persen van de stof. Hiertoe werd het laken in een bepaalde maat gevouwen 

(iedere stad had z’n eigen maat). Tussen de lagen werden gepolijste kartonnen gelegd om een mooie glans op 

het laken te krijgen. Na het persen werd voor het verzenden het laken in linnen ingepakt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.0 Speciale technieken 

Borduren: 

Borduursels zien we in onze periode voornamelijk in de kerk terug,  

hoewel de zijdeproductie is opgekomen wordt het pas in de  

renaissance meer gebruikt voor wereldse doeleinden. 

 

 

Bandweving (eng: inkleweaving)  

Men gebruikt hiervoor een weefraam.  

Kleding werd in onze periode niet afgezet met geweven banden, dit 

gebruik hoort thuis in de Vikingperiode. Toepassingen: luxe riemen 

voor houpelandes, kousenbanden voor dames en wellicht voor het 

inbinden van haren en invlechten bij kunstzinnige kapsels. 

 

kaartweven(eng: tabletweaving) Kaartweven begon als een 

boerenambacht maar werd in onze periode ook door dames aan het 

hof beoefend, die met zijde en goud- en zilverdraad werkten. 

 

 

Wielweving. Men gebruikt hiervoor een koordwiel. 

De kledinglussen werden vaak op deze manier vervaardigd.  

Het is veel werk om alle lussen op deze manier te maken, maar het 

resultaat is prachtig. Je kunt verschillende kleuren door elkaar laten 

lopen. De wielweving wordt uiteindelijk mooi stevig en rond van vorm. 

Toepassingen: kledinglussen, koordjes om aalmoesbuidels mee op te 

hangen aan de riem, etc.  

 

Punniken/Lucet-haken 

De punnikklos of lucet in onze periode had slechts twee pinnen.  

Met deze vorm van haken ontstaat een elastisch koord wat voor veel 

doeleinden gebruikt kan worden. De strengen worden enigszins 

rechthoekig van vorm. Toepassingen: haarelastiek, elastiek voor 

onderbroeken of kousen en eenvoudige pourpoint-lussen. 

  

Naaldbinding 

Hier heb ik geen informatie over. 

Breien 

Jawel! Er werd wel degelijk gebreid in de middeleeuwen. Maar dan voornamelijk handschoenen, mutsen en 

kinderkleding. Breinaalden werden gemaakt van been. 

Vilten 

Vilten werd als ambacht en huisnijverheid beoefend. 

In principe is er niet veel voor nodig: wol, urine en inspanning. 

 

 

 



3.0 Kleuren 

 

In de 15e eeuw verbeterden de technieken om kleurrijke stoffen te maken en ook werd het besteedbaar 

inkomen hoger. De gegoede burgerij kon nu ook de kleuren van de adel betalen. Daardoor koos de adel nu 

voor nog duurdere verfijndere stoffen en werden er wettelijke kledingvoorschriften ingesteld. 

Sommige kleuren kregen in de loop van de tijd betekenissen mee die bepaald werden door politieke, 

economische en sociale redenen. De waardering voor rood daalt. Zowel Maria als de Franse koning draagt nu 

opeens blauw. Geel in combinatie met groen werd als gek ervaren en om die reden enkel gedragen door 

speellieden en geheel gele jurken werden door prostituees gedragen. 

Stof kleuren is een ingewikkeld proces waar ik niet in detail over zal schrijven. De pigmenten voor verf  

(voor muren, hout, boeken, schilderijen etc.) zijn anders dan de kleurstoffen die gebruikt worden voor het 

verven van kleding. Verven van plantvezels, zoals linnen, is ook heel anders dan het verven van een dierlijk 

product zoals wol of zijde.  

De stof werd in ieder geval voorbehandeld om de kleur beter vast te houden: met as, aluin, azijn of urine.  

Hoe beter de voorbehandelaar, des te lichtechter en mooier werd de uiteindelijke kleur. Aluin was het beste, 

deze kwam uit Constantinopel via Brugge naar Holland. In het midden van de 15e eeuw stagneerde de levering 

van aluin doordat de Turken de boel overnamen. De westerse wol industrie kreeg een dramatisch tekort aan de 

grondstof en daardoor schoten de prijzen flink omhoog. De prijs van stof kon tot tien keer (!) zo duur zijn, bij 

een lichtechte kleur. Bij Tolfa werd toen een nieuwe voorraad aluin ontdekt waarmee de paus een klein fortuin 

binnen haalde en met dat geld de Turken afstrafte met een kruistocht. Er kwam toen een invoerverbod op 

Turkse Aluin. De Medici van Florence zijn door de Aluin monopoly stinkend rijk geworden.  

Verven van wol 

De wol kan geverfd worden in de vacht, na het spinnen of na het weven. Het beste resultaat verkrijgt men door 

de wolvacht te verven. Soms was het verboden om het laken te verven voor de laatste stap, het uit rekken op 

de spanramen. Als de zelfkanten een andere kleur hadden, had de klant de garantie dat de vezel of draad vóór 

het weven was geverfd. De gilden bezaten strenge voorschriften over de verfwijzen en procedures. 

Witte wol is niet per definitie goedkoop. Een mooie wit gebleekte egale lakenstof is luxe, mits je hem mooi wit 

houd. Er waren zelfs feesten aan het hof met een witte dresscode. 

Verven / Bleken van Linnen 

Linnen is moeilijk te verven en het is slecht lichtecht. Donker geverfd linnen kwam daardoor niet voor in de 15e 

eeuw. Welke kleuren kunnen wel: gebleekt wit en pasteltinten. Gebleekt linnen was niet te duur, zelfs niet voor 

de laagste klassen. Linnen werd gebleekt door het op het gras te leggen en nat te houden, de zon maakte het 

vanzelf lichter. Er waren veel blekerijen in Holland. Een nog mooiere kwaliteit stof kon men bereiken door niet 

de stof zelf te bleken maar het garen, nog voordat zij geweven werd. Ongebleekt linnen werd eigenlijk alleen 

gebruikt voor tassen, zakken, etc. 

Verven van Zijde 

Chemisch gezien lijkt zijde sterk op wol. En is ook goed te verven. Een nadeel van deze stof is dat het wel weer 

snel verkleurd bij buiten dragen.  

Verven van Katoen  

Katoen is goed te verven, ook meer donkere kleuren. 

Verven van Leer 

Het verven van leder werd vroeger met “anilinekleurstoffen” gedaan. Tegenwoordig gebruikt men hiervoor 

pigmenten. Ondanks dat men pigment gebruikt, blijft men de benaming “aniline” nog steeds hanteren. 

Ik heb nog geen details over het verven van leer in de middeleeuwen kunnen vinden. En kan niets zeggen over 

de status van de drager ervan.  

 

 



Natuurlijke kleuren: 

Wit Om te bleken: de stof op het gras leggen 
en nat houden, de zon doet de rest. 

Groen  Voor groen waren verschillende verfbaden 
nodig (blauw en geel bad)  
Er is geen plant die direct groen kan kleuren!  
 

Oranje  
 
 

meekrap (Rubia tinctoria L.) 
agrimonie (Agrimonia eupatoria) 
bingelkruid (Mercurialis perennis) 
coreopsis (Coreopsis tinctoria) 
geelwortel (Curcuma domestica) 
goudsbloem (Calendula officinalis) 
heermoes (Equisetum arvense) 
jeneverbes (Juniperus communis) 
klein hoefblad (Tussilago farfara) 
liguster (Ligustrum vulgare) 
smeerwortel (Symphytum officinale) 
struikheide (Calluna vulgaris) 
ui (Allium cepa) 
verfkamille (Anthemis tinctoria)  
wolf mos (Letharia vulpina) 
 

Rood meekrap (Rubia tinctoria L.)  
Kermes/Cochineal; gemaakt van schildluizen 
geïmporteerd via spanje/portugal, dure kleur.  
Maar onovertroffen glanzend rode kleurstof 
voor wol. Zeer geliefd door de adel. 
Vrouwenlijfjes van de kermes werden geoogst 
in mei/juni, voor de eieren werden gelegd. 
 
spinaziezuring (rumex patientia) 
bloedwortel (Sanguinaria canadensis) 
kleefkruid (Galium aparine) 
ossentong /alkanet (Anchusa officinalis) groeit 
in Frankrijk 
walstro (Galium verum) 
zuring (Rumex acetosa) 
 

Groenachtig adelaarsvaren (Pteridium aquilinum) 
brandnetel  
liguster  (Ligustrum vulgare] 
mansoor (Asarum europaeum) 
struikheide (Calluna vulgaris) 
vlier  (Sambucus nigra) 
 

Geel saffraan, voor de duurste stoffen.  
wouw (Reseda luteola L.) 
zuurbes berberis 
verversbrem (Genista tinctoria L.) 
boerenwormkruid (Tanacetum vulgare) 
Saffloer (Carthamus tinctorius) 

Bruin braam  (Rubus sp.) 
jeneverbes  (Juniperus communis) 
walnoot  (Juglans regia)  
Walnoot mag niet door professionele 
ververs gebruikt worden.  
De reden hiervoor is niet duidelijk.  
Wellicht dat walnoot in loop der tijd het 
weefsel aantast, zoals galnoot ook tot 
inktvraat leidt bij boeken  
(Dit is een aanname van mijn kant) 

Zwart Vol zwart werd alleen door de adel gedragen. 
Onze hertog eiste van zijn ridders veel zwart te 
dragen omdat de guldenvlies ketting dan het 
mooist tot zijn recht kwam.  
Om een goed zwart te krijgen werd eerst één 
of meerdere malen voorgeverfd met bruin of 
blauw om af te sluiten met een rood bad. 
beredruif  (Arctostaphylos uva-ursi) 
moerasspirea (Filipendula ulmaria) 
galnoten 
 

Blauw wede (Isatis tinctoria L.) Deze plant kwam 
uit Frankrijk en de mooiste uit toulouse,  
de kleur werd geëxporteerd als compacte 
balletjes; hoogstaande, lichtechte kleur. 
beredruif (Arctostaphylos uva-ursi) 
vlier (Sambucus nigra) 
moerbei 
bosbesstruik  

Paars Indigo, paarsachtig blauw was een dure kleur, 
vanwege de hoge transportkosten. 
Purper was onbetaalbaar duur. En na de val 
van Constantinopel in 1453 was het 
traditionele purper helemaal niet meer te 
krijgen in Europa. In 1467 heeft Paus Paulus II 
verklaard dat de nieuwe cardinale kleur 
cochineal rood zou zijn. 
 
met bepaalde korstmossen kun je goedkope 
mauves krijgen:  
(Ochrolechia) en (Roccella tinctoria) 

  

 

 

 



Twee kleurencirkels. Links: door middel van rood geel en blauw zijn 

alle kleuren te mengen. Rechts: deze cirkel laat de verschillende 

stappen in intensiteit bij de verschillende kleuren zien. 

 

Kleurimpressie van de adel en hoge geestelijkheid: 

 

Kleurimpressie van de burgerij: 

 

 

let op: De donkere roden zijn voor de burgerij niet lichtecht, zij zullen snel vervagen tot een saai lichtkleurig 

roodbruinig, de oranjetinten houden beter. 



4.0 Kleding 

Als je op zoek gaat naar patronen en voorbeelden, gebruik dan zo recent mogelijke literatuur. De kennis over 

de kostuumgeschiedenis is de afgelopen decennia behoorlijk veranderd. Onderzoekers in de 19e en begin 20e 

eeuw zitten er vaak naast. Helaas wordt deze ‘kennis’ vaak weer door anderen gekopieerd. De schoolboeken 

die nu gebruikt worden wijken helaas niet veel af van de geliefde stereotypen uit de 19e eeuw. En daarmee 

leert weer een hele generatie kinderen onnodig dat men in de middeleeuwen in vodden rondliep. 

 

Voor de volgende onderdelen zijn voorbeeldpagina’s met beschrijvingen toegevoegd, verder in de reader. 

 

Hemden: 

Herenhemden vielen net over de kont, vrouwenhemden waren lang. 

De hemden hadden geen vetersluiting. Een (stof)knoopje kan, of twee linten van dezelfde stof die zijn 

aangenaaid om te strikken kan wel. Het meest gebruikelijke model had een v- of ronde hals.  

 

Ondergoed: 

Van heren is het zeker dat zij ondergoed droegen omdat wij die ook op afbeeldingen zien.  

Voor vrouwen is er geen bewijs, maar het is wel aannemelijk. Je kunt gewoon modern ondergoed dragen.  

Heren: de ouderwetse ‘ballenknijper’ is aan te raden.  

Dames: Er is slechts twee voorbeelden van een teruggevonden bh uit deze periode. Deze komen beide uit het 

Lengberg kasteel te Oostenrijk. Hoeveel ze gedragen werden is niet duidelijk.  

dameskousen: 

De kousen kwamen tot kniehoogte en werden vastgemaakt met een lederen riempje.  

Als alternatief kun je een gepunnikt koord of een gekaartwoven bandje gebruiken. 

broeken: 

De broeken in 1450 waren nauwsluitend, met de naad achterlangs het been.  

Mi-parti, twee verschillende kleuren pijpen werd alleen gedragen door personeel van o.a. de adel  

bij ceremoniële plechtigheden, als dat heraldisch gezien gewenst was. 

Pourpoint (fr) / Doublet (eng): 

Pourpoints hadden lange mouwen. De pourpoint heeft gaten om de broek aan vast te knopen. Bij extreem heet 

weer werd de jas losgeknoopt en liet men deze over de kont hangen zodat het hemd te zien is. Dit was 

uiteraard NIET netjes. De pourpoint met opgevulde schouders waren ten tijde van de Dórdenance  

(Karel de Stoute, vanaf 1467) verboden te dragen door boogschutters.  

 

Overjas heren: 

De jas werd over de pourpoint gedragen. Het is een ruimere versie van de pourpoint maar dan zonder gaten.  

onderjurken:  

Onderjurken voor een Houpelande waren de enige jurken die mouwloos waren, dit om stevig te kunnen 

insnoeren aan de zijkanten, voor een mooie decolleté. Deze onderjurken hadden geen rijgdraad aan de 

voorzijde, de stof werd immers zichtbaar omdat de houpelande van voren iets open is. 

De overige onderjurken hebben altijd lange mouwen. 

Jurken:  

Let op: Vetersluiting op de borst wordt vastgezet met een enkele draad!  

Alleen dames van lichte zeden vlochten kruislinks. Naast koorden werden ook haakjes en oogjes gebruikt. 

Jurken hadden altijd een mouw, hetzij een korte die tot halverwege de bovenarm kwam. De jurken met korte 

mouwen waren werkjurken en werden door de burgerij gedragen, nette zondagse mouwen werden aan de jurk 

vastgespeld als er niet gewerkt werd. 

Coupenaden* werden niet gebruikt in deze tijd (*dwarse naden bij de borst voor een mooiere pasvorm) 



 

houpelandes:  

Deze waren gemaakt van de fijnste lakenwol of luxe stoffen. Soms was de houpelande gevoerd met bont, soms 

met een (luxe) tegen-stof. Houpelandes werden ingesnoerd met een brede riem, die als push-up bh fungeerde.  

Hoofddoeken: 

Er waren verschillende modellen hoofddoeken, ze waren bijna altijd wit. Een enkele keer komt er een 

gekleurde doek voor die kunstig in het haar werd gedrapeerd door modebewuste dames. Men zal dit vooral bij 

de nieuwe adel aantreffen en meiden van huwbare leeftijd die flink wilden opvallen. Over het algemeen waren 

de Hollanders erg nuchter, modegrillen waren meer voor stedelingen uit Brugge of Gent. “doe maar gewoon 

dan doe je al gek genoeg.” Lang niet altijd is al het haar bedekt. Maar als het niet bedekt is dan is het vaak wel 

gevlochten. Soms werden zelfs stroken luxe stof door het haar gevlochten en met bloemen en bladeren verijkt.  

 

Hoeden/Mutsen: 

Er kwamen veel verschillende hoeden en mutsen voor van verschillende materialen. 

Van vilt, stro, vacht en wol. 

Heren kaproenen zijn gesloten, zonder knopen en dergelijke. Dames kaproenen hebben wel knopen,  

dit vanwege de hoofddoek die zij dragen. Het is bijna onmogelijk om een hoofddoek netjes te houden  

als je een gesloten kaproen over je hoofd probeert te trekken. 

 

Afwerking: Door de teruggevonden kledingfragmenten, en het bestuderen van schilderijen kunnen we 

vaststellen dat er genaaid werd met hele fijne, regelmatige steekjes. Rafelige zomen en randen  

waren nog niet uitgevonden.  

Strijken: Hoofddoeken en tafellinnen werd gestreken met verwarmd glas en geperst. 

 

Literatuur/Patronen: 

medieval tailors assistant, Sarah Thurfield (super patroonboek) ISBN 9780896762398 

boeken uit de Osprey reeks  www.ospreypublishing.com 

the medieval soldier, Gerry Embleton John Howe ISBN 9781859150368 

textiles and clothing 1150-1450, Elisabeth Crowfoot ISBN 9781843832393 

 

Het Scapreel (Henk t Jong, LHO) verkoopt een aantal middeleeuwse patronen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.1  Schoenen 

Middeleeuwse schoenen waren keerschoenen. Bij een middeleeuwse schoen zitten alle naden aan de 

binnenzijde en is de buitenzool tevens binnenzool. 

Veters werden gestrikt met één lus. Hoge laarzen werden eigenlijk alleen gebruikt door ruiters, zij gebruikten 

ook sporen. Door soldaten werden wel schoenen met ijzeren noppen aan de onderzijde gedragen, voor meer 

grip op het veld.  

Er kwamen ook schoenen voor met mooi uitgesneden figuren uit het leer. Dit was niet alleen weggelegd voor 

de allerrijksten, ook gewone burgers konden dit dragen uiteraard in een iets meer sobere vorm.  

 

Platijnen (platte houten slippers) en trippen (plateau houten slippers) zag je veel in stedelijke omgevingen.  

Dit zijn overschoenen om de leren schoenen te beschermen tegen slijtage en om de voeten droog en warm te 

houden. Er werden ook wel platte overschoenen gemaakt van leer met een extra binnenzool van kurk. Dit type 

overschoen wordt een “stillegang” genoemd. 

Klompen: De oudste klomp die in Nederland is teruggevonden stamt uit 1230 en is gemaakt van elzenhout. 

Klompen werden gedragen door boeren. De eerste afbeelding van een echte klomp is echter van na de 

middeleeuwen. Arme mensen worden wel op blote voeten afgebeeld. Daaruit kunnen we opmaken dat ze niet 

veel gedragen werden. Ik kan niet bevestigen dat zij in onze periode werden gedragen, daar ik niet weet van 

bodemvondsten van klompen in de 15e eeuw, maar het is aannemelijk dat zij gedragen werden in ieder geval 

als winterschoeisel voor buitenshuis. Onze voorouders waren niet gek en lieten heus hun tenen niet afvriezen 

als dat gemakkelijk en goedkoop verholpen kon worden.  

4.2 Accessoires 

Riemen: Leren riemen horen smal te zijn. Ze zijn te verkrijgen in verschillende lengtes. 

Leer werd ook gekleurd. Versieringen in leer gestanst kon je bij alle standen vinden, behalve bij de aller armste. 

Riemen voor luxe damesjurken werden veelal geweven van zijde en gouddraden d.m.v. bandweving. 

Gespen: (eng: buckles) en (eind)versieringen heb je in verschillende vormen en kleuren.  

Insignes: Deze draagspeldjes zijn gegoten van tin met behulp van een gietmal. Ze werden in grote 
hoeveelheden vervaardigd en verkocht en kenden een verspreiding onder alle lagen van de bevolking. Men 
droeg een insigne - opgespeld of vastgenaaid op hoed of kleding - als sieraad, maar altijd mèt een bepaalde 
betekenis: als liefdesteken, als symbool van vroomheid of juist het tegenovergestelde. Ook konden insignes 
aangeven tot welk gilde iemand hoorde en werden zij verkocht als herinneringsteken op feestdagen. Pelgrims 
kochten ze als aandenken in de bedevaartplaatsen. Rondreizende marskramers en verhalenvertellers boden 
erotische insignes te koop aan op jaarmarkten en kermissen; overal waar veel mensen bijeen kwamen. 
 
(Vele voorbeelden in het boek van H.J.E. van Beuningen, A.M. Koldeweij & D. Kicken, “Heilig en Profaan 2”, 
Rotterdam Papers 12. Cothen, 2001. ISBN 90 9014881 7) 
 

Knopen: Knopen werden gemaakt van verschillende materialen zoals been, stof, tin en zilver.  

 

 

 

 

 

 





Haardracht en hoofdbedekking heren. 

A) De meest voorkomende haardracht voor mannen was kortgeknipt haar. Net verzorgde baarden en snorren 

kwamen voor, maar was niet populair bij adolescenten. Dit hoorde bij oudere heren. 

B) Een kapsel met zeer kortgeknipte pony en van achteren langer. 

C) Deze haardracht zag je voornamelijk bij soldaten en edelen. Dit is een lastig te knippen kapsel,  

om exact recht te knippen en onmogelijk bij een ‘opstandige kruin’. Al het haar onder de oorlijn wordt 

weggeschoren. Dit kapsel was voor soldaten niet vereist maar wel praktisch. Deze man heeft stoppels, het is 

eenvoudig te zeggen dat deze man klaarblijkelijk geen geld, tijd of zin heeft gehad om naar de kapper te gaan. 

Maar stoppels waren tevens een teken van soberheid; onze Hertog werd ook graag als zodanig afgebeeld. 

D) Deze jongeman met zijn weelderige krullen heeft een sjieke haardracht die ook vaak in de buidel zal moeten 

tasten om dit bij te houden. De krullen raken bijna de wenkbrauwen en de haarlijn loopt schuin weg over de 

oren. Krullen waren heel populair onder Duitsers en Italianen. Of ze om aan het modebeeld te voldoen ook het 

haar lieten krullen bij stijl haar, is mij niet bekend. Ik vind het  wel aannemelijk. 

E) Soldaten met lang haar vlechten hun haren in voor de strijd. Op een afbeelding is te zien hoe een vlecht 

onder de helm uitsteekt. Het is een zeer nette, teruggevlochten vlecht.  

F) De kaper houdt het haar schoon en werkt isolerend. Kapers werden los gedragen of in combinatie met een 

ander hoofddeksel. De kaper kan vastgeknoopt worden onder de kin bij waaierig weer. 

G) Mannen sliepen met een hoofddoek om het hoofd gewikkeld. Ik vermoed dat dit gedaan werd om het hoofd 

te beschermen tegen hitte en kou, want dit zou de ‘humoren’ uit balans kunnen halen.  

”uit de hoofdhuid groeien haren die de hersenen beschermen tegen koude, welke schadelijk kan zijn. Want in de 

huid zitten gaatjes van de haarwortels tot de hersenen. Deze gaatjes werken als een schoorsteen en ze voeren 

rook en hitte af welke schadelijk zijn.” Alternatief model (zie Y) werd ook tijdens het werk gedragen. 

H) In de middeleeuwen werden strooien hoeden gedragen tegen de zon door vrouwen en mannen.  

Op afbeeldingen staan zowel hoeden met een brede als smalle rand. 

I) Bontmutsen werden gedragen door alle lagen van de bevolking, hoewel dure materialen voorbehouden 

waren aan de adel. (n.b. ook de jacht was verboden voor het gewone volk.)  

J) Mutsen kwamen voor in vele varianten en materialen. Zij konden genaaid zijn uit geweven stoffen of direct 

vervild. Deze werden ook wel versierd met een tinnen embleem. Deze emblemen hadden altijd een (dubbele) 

betekenis. Men droeg maar een enkele embleem per muts, niet meer. 

Er werden geen lepels door de hoed gestoken. 

K1) Dit is een sjieke draagwijze van de kaproen. Waarbij het gat waar het hoofd normaal uitsteekt op het hoofd 

wordt geplaatst en de ‘lirepipe’(sliert) onder het hoofd wordt getrokken en vast gestoken.  

K2) De originele draagwijze van de kaproen. Dit is de capuchon van de middeleeuwen en beschermt het hoofd 

tegen weer en wind. Een heren kaproen was aan de voorzijde gesloten, zonder knopen, in tegen stelling tot de 

dameskaproen die wel knopen heeft. 

K3) De chaperon (opgevulde kaproen) werd gedragen op het hoofd of K4) hangend aan de schouder  

K5)De chaperon/kaproen had soms uitgesneden bladervormen aan de rand voor een sjiek effect. 

L) Hoge vilten hoed, deze hadden soms een tuutje (zie K4) om de lengte te accentueren. 

M) De rond gevormde vilten hoed is versierd met een hoge witte veer. Veren op de hoed is vrij decadent. 

N) Een wollen muts gevoerd met bont. 

O/U) vilten hoed met meegevilten tegen gekleurde ‘voering’ De punt werd ook naar achteren gedragen (zie X) 

P) Vilten hoed met asymmetrische omslag en een versiering van bandweefsel. 

Q) Een variatie op de chaperon met losse banen stof die de tegengekleurde stof laat zien. 

R) Een pofmuts van mooi lakenwol, de weelderige plooien en stofverspilling was een teken van luxe. 

S) Deze hoed was altijd in het zwart en werd door de adel gedragen, vaak afgezet met edelstenen. 

T) Dit is een typisch Italiaans model. Alleen dragen als de rest van het kostuum hierop aansluit. 

V) Luxe hoed met overdreven decadente omslag, echt voor aan het hof. 

W) Gebreidde mutsen kwamen ook voor. 

 

 





 

Haardracht en hoofdbedekking dames. 

 

Vrouwen hadden lang haar. Met als enige uitzondering een vrouw die deed alsof het een man was.  

En die waren er, zowel in het leger als bij de bemanning ter zee. Daar moet bij gezegd worden dat deze vorm 

van travestie volgens het wetboek onder de noemer sodomie viel en zwaar bestraft werd, soms met de dood,  

zoals Jehanne D’arc, zij is niet veroordeeld voor hekserij. 

 

A) De haren gevlochten als een diadeem, houdt de haren uit het gezicht. 

B) Het haar gevlochten als haarband, waar parel- of koraalkettingen in gehangen zijn. 

C) Haarplukken in elkaar gedraaid en ‘geweven’ levert een speels haarnet. 

D) In deze hoge paardenstaart zijn bloemen gestoken en er is een band ingevlochten in het haar. 

E) Twee vlechten aan de zijkant van het hoofd, met een nette scheiding in het midden. 

F) Een Ronde vlecht achterop het hoofd. Tussen het haar is na het vlechten een zijden lint geweven. 

G) Een teruggevlochten vlecht houdt het haar mooi op zijn plaats, mooi onder een transparante voile. 

H) Drie alternatieve vlechten: de gedraaide vlecht, vlecht met meer de drie strengen en visraat. 

I) Drie hoofddoeken die eenvoudig om het hoofd geslagen zijn. Deze hoofddoekvorm werd mede in bed 

gedragen, ook door heren. Slapen met het haar bedekt hield de humoren in balans. 

J) Een diadeemvlecht waar een voile aan is bevestigd. 

K) Twee eenvoudige hoofddoeken vastgespeld aan een haarband. 

L) Wijze van vastspelden aan de haarband. Deze dame draagt tevens een kinnendoek, dit ziet men bij oudere 

dames en dames die een zeer vroom overkomen willen hebben. Beetje ouderwets, wel lekker warm. 

M) Deze doek met ingeweven streepje is losjes opgespeld boven een uithangend vlechtwerk. 

N) Een doek vastgezet aan het hoofd door middel van een breed koord. 

O) Deze dame draagt een hoofddoek met ingeweven rimpels deze weving werd in onze periode vooral bij 

hoofddoeken veel gebruikt. (deze weeftechniek is helaas verloren gegaan, maar is wel te suggereren) 

Merk op dat haar haren vrij onder de sjieke doek uitkomen. 

P) Hoofddoeken met rijen ingeweven rimpels, met een band onder de kin hooggehouden.   

Q) Twee toepassingen van haarnetten.  

R)Lederen hoorns houden de rijen rimpels hoog. De haarlijn is hoog opgeschoren. 

S) De henin (jonkvrouwen steek) 

T) Hard kapje in combinatie met een omgeslagen doek. 

U) linnen kapje, een heel leuk vlotte hoofdbedekking. 

V) De kaproen, capuchon van de middeleeuwen. Een dames kaproen is aan de voorzijde open en sluit met 

knopen, haakjes of koorden. Dit om hem gemakkelijk te kunnen omdoen zonder het kapsel en de mooi 

opgespelde hoofddoek te verprutsen. Een heren kaproen is gesloten. 

W) Niets houdt de zon beter uit het gezicht dan een rieten hoed, gedragen over de hoofddoek. 

Deze rieten hoeden waren er zowel met smalle als brede rand. 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

Ondergoed 

 

A) Drie typen herenondergoed. Van heren weten we zeker dat zij ondergoed droegen, van dames niet. 

B) Het hemd kwam bij heren tot onder de kont en bij vrouwen was deze lang. Verschillende halsopeningen zijn 

mogelijk, maar maak het niet te breed dan gaat het hemd zakken.  

Een hoge kraag werd enkel gedragen onder sjieke kleding met een hoge kraag. 

C) De enige mouwloze jurk is deze onderjurk. De jurk wordt strak ingesnoerd aan de zijkanten voor een mooie 

decolleté dit is om de houpelande mooi tot zijn recht te laten komen. 

Deze versie heeft tevens een extra ingenaaide onderrand zodat de jurk mooi valt. 

D) Verschillende typen dameskousen. De kousen blijven hoog door lederen riempjes, banden of koordjes. 

Er zijn verschillende manieren om de kous uit de stof te knippen. De vierde versie is goed te combineren met 

middeleeuws gebreidde sokken. 

E) Voor positiekleding werd de zijnaad volledig uitgesnoerd. Mogelijk droegen vrouwen in de laatste maanden 

hier speciaal voor gemaakte kleding. 

F) Baby hemden waren van voren open, zodat ze gemakkelijk om te kleden waren. Over het hemd ging een 

eenvoudig jurkje wat zowel door jongens als meisjes gedragen werd.  

G) Uit verschillende vondsten blijkt dat ouders creatief waren met het maken van baby en kinderkleding.  

Zo ook bij deze schoenen. Sokjes, kousen, mutsjes en hesjes werden voor kinderen ook wel gebreid. 

H) Slabbetjes en luiers werden gemaakt van linnenwevingen. 

I) Baby’s werden ingezwachteld, zo werden ze lekker rustig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Bovenkleding dames 

 

A) De onderjurk wijkt niet veel af van de bovenjurk. De dames droegen laagjes om het warm te houden. 

Zomers volstaat een onderjurk. ‘S avonds zal men er een jurk overheen dragen. 

De onderjurk gaat over het hemd en heeft altijd lange mouwen. Onderjurken kunnen gemaakt zijn van linnen, 

dit is gemakkelijker te wassen dan wol. Omdat linnen moeilijker te kleuren is zijn deze linnen onderjurken wel 

altijd licht van kleur (pasteltinten) 

Deze modellen hebben een aangenaaide rand (twee versies) maar ze waren er ook zonder. 

B) De overjurk had soms korte mouwen, waar desgewenst zondagse mouwen aan gespeld konden worden. 

De overjurk kon omhoog opgestoken worden onder de riem zodat de onderjurk zichtbaar werd. 

C) Als er geregen werd dan altijd met 1 draad. Maar ook verschillende soorten (stof)knopen en haakjes en 

oogjes werden gebruikt. 

D) De houpelande werd gemaakt van mooie wol tot goudbrokaat voor de allerrijksten en afgezet met bont, 

soms zelfs de gehele binnenzijde als een dikke winterjas. De Houpelande werd strak ingesnoerd. 

De bontrand werd ook wel teruggeslagen gedragen. 

E) geborduurde damesbeurs 

F) omslagdoeken werden door dames niet alleen uit praktische overwegingen gedragen. Ze waren vaak mooi 

versierd. Mannen droegen vaak alleen een lap die zij onder de riem door staken. 

G) Twee riemen voor boven de houpelande. Een met letters van gouddraad en een meer sobere 

gekaartwoven-band. 

H) Verschillende stofknopen. 

I) Er zijn vele manieren om kleding te versieren, dit zijn slechts enige voorbeelden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Heren bovenkleding 

 

A) De broek heeft de naden achterop het been lopen. En sluit aan de voorzijde met een klep. 

B) Verschillende snedes kwamen voor bij de voetstukken. De band onder de voet was de meest voorkomende 

versie. Deze is eventueel te combineren met middeleeuws gebreide sokken. 

C) Een broek en schoen inéén, heel sjiek. 

D) Hier goed te zien het inzetstuk voor meer bewegingsvrijheid en de gaatjes om de broek aan de jas te knopen. 

E) De pourpoint, voor- en achterkant. De achterzijde heeft een driehoekige kraaginzet.  

De pourpoint had lange mouwen. Let op de plaatsing van de mouwnaad. 

F) Sjieke versie met pofmouwen, mocht ten tijde van Karel de stoute niet door boogschutters gedragen worden 

G) Sjieke versie die door Duitsers en Italianen werden gedragen. 

H) Luxe herenoverjas, van (goud)brokaat afgezet met bont. 

I) herenoverjas, meer sobere versie. Vaak is de kraag laag zodat je de kraag van de pourpoint zichtbaar wordt. 

J) Verschillende strik- en knoopwijzen. Knopen van stof, been, tin en zilver kwamen voor. 

K) Draagwijze van de riem over de jas. 
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