
De kostuums uit het 17 de eeuwse 
Utrechtse poppenhuis. 

In het Centraal Museum te Utrecht bevindt zich een poppenhuis uit het 
4de kwart van de 17de eeuw. (foto A). Dit miniatuurhuis - evenals de andere 
poppenhuizen uit de 17de, 18de en 19de eeuw - dankte zijn ontstaan aan 
het plezier van verzamelen en aan een zekere pronkzucht, want dit poppen
huis was geen speelgoed maar een kopie van de vertrekken van een patri
ciërshuis uit die tijd. Ingericht in een kast van ingelegd olijfhout stond het 
als symbool van de welvarendheid van de bezitter in zijn salon. Voor de 
overzichtelijkheid zijn de belangrijkste kamers die zich binnen-in het huis be
vonden, evenals de tuin, naar de voorkant verplaatst. 
De opdrachtgevers waren Adam Oortmans, een rijke brouwer, en zijn vrouw 
Petronella de la Court. Zij richtten dit poppenhuis tussen 1674 en 1690 in. In 
1738 was het het eigendom van een tabakshandelaar, die het naliet aan zijn 
dochter Margaretha, echtgenote van de Aalsmeerse baljuw Dirk Slob, wiens 
moeder verwant was met de adelijke émigrantenfamilie Dupuy de Mont-
brun. Hun dochter die gehuwd was met de muntmeester van Zeeland, Mar-
tinus Holtzhey, erfde op haar beurt dit poppenhuis. Tenslotte kwam dit 
kostbare voorwerp in handen van de achterkleindochter van Dirk Slob, Me
vr. J. H. C. Pipersberg-Holtzhey, die het in 1866 aan de Gemeente Utrecht 
schonk.1) 
Levert het huis als geheel reeds een belangrijke bijdrage tot de kennis van 
het interieur in die periode, de poppen met hun originele kostuums beteke
nen voor de kostuumgeschiedenis een nog veel interessantere bron van stu
die, vooral door het feit, dat originele kostuums uit de 17de eeuw schaars 
zijn. Bovendien vindt men uit de 2de helft van de 17de eeuw betrekkelijk 
weinig schilderijen en tekeningen, die een duidelijk en gedetailleerd beeld ge
ven van het kostuum in die periode. In de laatste 25 door de oorlogen met 
Frankrijk onrustige jaren werden er bijna geen schilderijen vervaardigd; de 
portretten en de genrestukken die in de 2de helft van de 17de eeuw gemaakt 
werden, geven meestal een zeer vrije en gefantaseerde uitbeelding van het 
toenmalige kostuum. Ook werden vaak atelierkleren en draperiën gebruikt 
ten behoeve van kleur en compositie.2) 
Bij het aankleden van de poppen van het poppenhuis heeft men zich zorgvul-

1) Deze laatste bezitster heeft enkele van de originele poppen aan voorname bezoe
kers en kinderen ten geschenke gegeven. 
2) Der Kinderen Besier, blz. 6-8, Inleiding: blz. 207 en 208. 

46 



Het 17de eemv.se Utrechtse Poppenhuis in het Centraal Museum 
te Utrecht. 

dig aan de toen heersende mode-voorschriften gehouden. Door het gebruik 
van zware damasten en fluwelen stoffen zijn de miniatuurkostuums goed be
waard gebleven; slechts enkele zijden stoffen hebben de tand des tijds ge
voeld. 
De kleuren zijn in de loop der eeuwen wel valer geworden, maar waren oor
spronkelijk toch getemperd, aangezien felle kleuren noch bij het Hollandse 
karakter noch bij het Hollandse klimaat pasten, waarbij de Calvinistische in
slag ook nog een woordje meesprak. 
Frankrijk dat onder Lodewijk XIV in de 2de helft van de 17de eeuw zijn 
grootste glans bereikt, heeft een overheersende invloed op het Europa van 
toen. Het salonleven in Frankrijk, dat dan een soort kultus wordt, legt de na
druk op verfijnde manieren, elegance en een précieuse conversatietoon. 
Ook in Nederland, waar het hof van de stadhouders een steeds grotere weel
de gaat vertonen en vele buitenlandse edellieden voor kortere of langere tijd 
vertoeven en waar zich veel franse emigre's vestigen, is de franse invloed bij 
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de welgestelden op het gebied van kuituur en vooral mode zeer groot. 
De overdreven verfijning van het gezelschapsleven valt vooral op bij de he
renmode. De damesmode vertoont het buitenissige voornamelijk in de hoofd
tooi. Het kostuum van de dames is puntig en stijf, streng en statig en veran
dert weinig tussen 1675 en 1690. Dit laatste is vooral te wijten aan het feit, 
dat in Frankrijk vanaf 1685 Madame de Maintenon met haar vertoon van 
ingetogenheid een belangrijke rol speelde. In Nederland neemt men deze mo
de na 1675 vrijwel geheel over, waar bij men alleen rekening houdt met het 
klimaat, zodat té dunne stoffen en té laag décolleté vermeden worden. Dit 
staat dan wel in tegenstelling tot de 1ste helft van de 17de eeuw, waar men 
wel van een typisch Nederlands kostuum kon spreken, het z.g. Regenten
kostuum. Het is echter de meer internationale rol, die Nederland in Europa 
speelt in de 2de helft van de 17de eeuw, waardoor haar denken en algehele 
instelling op het buitenland gericht wordt. Daarvan is het overnemen van de 
franse mode een duidelijke afspiegeling. 

Bij de werkende klassen en het dienstpersoneel vindt men om economische 
redenen de oude mode nog terug; bovendien bestonden er voorschriften voor 
het dienstpersoneel ten opzichte van hun kleding. Ieders kleding was repre
sentatief voor zijn stand, maar bij de lagere klassen is er een voortdurend 
streven om de kleding van de welgestelden te imiteren, die dan weer naar 
nieuwe modevormen zoeken om hun uitzonderingspositie te handhaven. Hoe 
kostbaar de kleding was, blijkt duidelijk uit enkele inventarislijsten van nala
tenschappen, waar ook de kleding werd gespecificeerd. Daarbij vindt men 
vaak ook niet meer gedragen kleding, die zuinig bewaard werd; het is door 
dit laatste feit, dat deze weinige inventarislijsten niet een zuiver beeld geven van 
de kleding van de 2de helft van de 17de eeuw. Wel geven ze een goed over
zicht van de soort stoffen die werden gebruikt.5) 
Bij de beschrijving van de kostuums van de poppen van het poppenhuis wordt 
een chronologische volgorde zoveel mogelijk nagestreefd, waarbij eerst de 
dames- en herenkostuums worden behandeld en daarna de kostuums van het 
dienstpersoneel en de eventueel in dezelfde modevormen vallende kostuums. 
In de voetnoten zullen dan de bestaande schilderijen of tekeningen vermeld 
worden, die deze mode illustreren. Aangezien men hier met poppen te doen 
heeft, is niet altijd te constateren of men sommige onderdelen van een kos
tuum niet wegens technische redenen heeft vereenvoudigd of weggelaten. 

Dameskostuums 
De drie dames in de salon (foto's 1, 2 en 3) dragen het kostuum, dat na 1675 
in de mode is gekomen, het overkleed en de rok. De dame aan het spinet 
(Hg. 21 cm.; foto 1) is gekleed in een overkleed en rok van roze zijde met 
verticale strepen in groen en crèmekleurige geometrische motieven. De rok 
is onderaan versierd met bruine zijden galon en franje. De korte bovenmou-
wen van het overkleed zijn met groen-zilveren strikken opgenomen; de wit
te ondermouwen met Venetiaanse kant overtrokken en bij de manchet samen
genomen met groen-zilveren strikken. Langs de grote ovale halsopening zijn 

3) Der Kinderen Besier, Bijlage II, blz. 263 e.v. 
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Foto 1. Dame gekleed in roze met verti
cale strepen versierd overkleed en rok; 
gezeten aan het spinet in de salon van 
het Poppenhuis. 

Foto 2. Dame gekleed in geel damasten 
overkleed en rok met verticale strepen 
en met Fontange-huismuts; gezeten in 
de salon van het Poppenhuis. 

Foto 3. Dame gekleed in beige zijden 
overkleed met lichtbruine en roze stre
pen en wit satijnen onderrok; gezeten in 
de salon van het Poppenhuis. 

Foto 4. Dame in zwart damasten over
kleed en groenwit gestreepte rok; geze
ten in de kraamkamer van het Poppen
huis. 
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dezelfde strikken aangebracht evenals in het „Hurluberlu"-kapsel. Het schort-
je, dat als elegante huisdracht ook in Frankrijk in de mode is,4) is van groene 
zijde met groen-zilveren galon. Deze dame draagt één wit zijden en één 
wit katoenen onderrok, maar geen broek,5) die in Frankrijk wel reeds gedra
gen wordt, maar zelden in andere landen van Europa. De schoentjes die meer 
op muiltjes lijken, zijn van crèmekleurige zijde met groene strikken en paar
se hoge hakken. De nauw om de hals sluitende parelketting en pareloorhan
gers zijn de meest gedragen sieraden uit die periode.6) 
De dame die links zit (Hg. 22 cm.; foto 2) draagt een geel zijden damasten 
overkleed en rok met verticale strepen van witte en bruine bloemmotieven. 
Het overkleed is gevoerd met blauwe zijde, waarvan ook de afbiezing van de 
korte overmouwen en de bovenmouwen zijn vervaardigd. De bovenmouwen 
zijn bovendien versierd met goud-passement en Venetiaanse kanten manchet. 
De ondermouwen zijn van wit Holland (linnen) met een ruche van Vlaamse 
kant. Langs de rok is goud-galon aangebracht; haar schortje is van wit batist 
met Venetiaanse kant omzoomd. Haar lage Fontange-muts (huisdracht) is van 
Vlaamse kant evenals de barbes (brides), die op de borst samengenaaid zijn 
met in het midden blauw-gele strikken en een broche. Deze kleur strikken 
zitten ook in haar muts.7) Verder heeft zij een wit linnen onderrok en muil
tjes van wit satijn met goud-galon en witte hoge hakken. 
De derde dame in de salon (Hg. 22 cm.; foto 3) draagt een overkleed van 
beige zijde met licht-bruine en roze strepen; de licht-beige zijden voering 
is zichtbaar door de omslagen langs de voorpanden en de overmouwen. De 
rok is van wit satijn met vijf stroken (falbalas) van zilver-roze-blauw passe
ment;8) ook het stijf gebaleineerde lijfje is van dezelfde stof met hetzelfde 
passement. De wijde ovale halsopening is afgezet met een Vlaams kanten 
ruche. De ondermouwen zijn van tule met Vlaams kanten manchetten en 
engageantes. Om de zoom van het overkleed en langs de omslagen van de 
voorpanden loopt een zelfde strook kloskant als langs het wit batisten schort
je. Een strook Vlaamse kloskant met een weinig verschillend patroon loopt 
langs het lijfstuk en rondom de hals als een kraag. 

Het „Hurluberlu" kapsel heeft aan de achterzijde twee chignons met paar-
lenslingers en blauwe strikken versierd. Onder de rok worden een linnen en 
een batisten onderrok gedragen. De beige schoenen hebben galon over de neu
zen, blauwe strikken en rode hoge hakken. Zij heeft een waaier in de hand van 

4) Davenport. II, Blz. 536/537. nr. 1408. 1411; 540. nr. 1418; 544/545. nr. 1422. 1423; 
552. nr. 1445. 1446. 1447; 554, nr. 1455. 
Knaur: blz. 165. nr. 425. 
5) Leloir, zie caleçon of calesson, blz. 54; Willett, blz. 65. 
Van Ysselsteyn, blz. 91-92; Davenport, vol. II. blz. 633/34. nrs. 1691. 1692. 
6) Zie C. Netscher, portret van Anna Maria Haack de Jong-van Weede, bruikleen van 
de familie Van Weede Stichting. Centraal Museum, Utrecht. 
(Sch. Cat. 1952, nr. 1271) 
Der kinderen Besier, blz. 194. 
7) Der Kinderen Besier: blz. 240, nr. 209 (Anon, Petronella Kettingh, vrouw van Die-
derik van Hogendorp); blz. 243 nr. 212 C (Anon.. Franse dame naar M. Leloir. Histiore 
du Costume X). 
Boehn: blz. 175, Modebild van Bonnard te Parijs. 
8) Vander Meulen-Nulle: plaat 40 b. 
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Foto 5. Dame gehuld in beige gebloemd 
damasten overkleed en rok en met kant 
afgezette pelerine; kraamvrouw in de 
kraamkamer van het Poppenhuis. 

Foto 6. Dame in roze damasten over
kleed en rok versierd met bloemen; het 
orgelpijp-model van de Fontange-muts; 
staat in de slaapkamer van het Poppen
huis. 

Foto 7. Detail van foto 6; de Fontange-
muts van opzij gezien. 

Foto 8. Rok van groen-gele damast met 
zilverkant gegarneerd; hangt in de kin
derkamer van het Poppenhuis. 
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schildpad en witte zijde met bloemetjes geborduurd; haar sieraden zijn dezelf
de als van de andere dames. 
Geen van deze dames heeft haar overkleed opzij opgenomen zoals het zo
wel in Frankrijk als in Nederland vaak gebeurde.9) Na 1690 neemt men de 
zijkanten van het overkleed geheel naar achteren in een soort van queue, waar
door de rokken goed zichtbaar worden. 
De bezoekster in de kraamkamer (Hg. 23 cm.; foto 4) draagt een zwart da
masten overkleed met bloempatroon.10) Dit overkleed heeft korte mouwen 
en om de ovale halsopening ligt een kraag van Italiaanse naaldkant;11) het 
lijfje eindigt in een punt. 
De damasten rok heeft een groen-wit streeppatroon en is horizontaal en verti
caal versierd met stroken van Vlaamse kloskant (Falbalas). De ondermouwen 
zijn van dezelfde kant als de kraag en onder de elleboog samengenomen, 
waaruit de kanten manchet van de chemise tevoorschijn komt. Haar onder
rok is van wit linnen. Het „Hurluberlu" kapsel is versierd met groene strik
ken. De sieraden zijn weer dezelfde als tevoren behalve de broche met stenen 
die zij bovenaan de hals draagt. Haar schoenen zijn van witte zijde met goud
galon en hoge hakken. 
De kraamvrouw in de kraamkamer (Hg. 21 cm.; foto 5) is gekleed in een 
crèmekleurig damasten overkleed met beige en bruine verticale motieven, ge
voerd met beige gebloemde zijde. De overmouwen zijn omgeslagen. De rok 
is van blauwe damast met crèmekleurige figuren en onderaan voorzien van 
een zilveren passement. De ondermouwen zijn van beige zijde; het schort van 
Vlaamse kloskant. Haar pelerine is van wit batist omzoomd met dezelfde 
kant, evenals haar muts.12) 
De crèmekleurige zijden onderrok heeft rode ingeweven strepen en ze draagt 
een broek van roze zijde. Van roze en witte zijde zijn de muiltjes met hoge 
hakken. 
In het slaapvertrek staat de vrouw des huizes (Hg. 24 cm.; foto 6) in een over
kleed van roze damast met groene en beige bloemen, opzij een weinig opgeno
men en met roze zijde gevoerd. De rok is van dezelfde stof en gegarneerd 
met twee stroken goudkant en franjes. Zowel overkleed als rok hebben een 
vrij lange sleep. 
Het lijfje is stijf gebaleineerd en ook voorzien van goudkant. De halsopening, 
die klein en vierkant is, een mode die ± 1690 in zwang komt, is omzoomd 
met kant (Kloskant). De mouwen van het overkleed reiken tot onder de elle
boog, zijn slechts weinig omgeslagen, waardoor de voering te zien is, en voor
zien van engageantes van Italiaanse kant. De ondermouwen zijn van wit lin-

9) Zie Mode par l'Image, PI. LV. LVII en LXII; Knaurs: blz. 166. nr. 427; Der Kin
deren Besier: blz. 228. nr. 198 (W. S. v. Ehrenberg. Een vorstelijk bruidspaar): blz. 230. 
nr. 200 (C. Allard, Dame). 
10) De zwarte zijde is bijna vergaan en daarom naar achteren geslagen. 
11) Der Kinderen Besier: blz. 229, nr. 199. C. Netscher. Henriette van Vladeracken. 
vrouw van J. F . Liefdael. Heer van Waalwijk (Mauritshuis. nr. 127); blz. 231, nr. 201. 
J. D. St. Jean, Franse dame (pr. Bibl. Nat. Parijs); blz. 237. nr. 206, J. Gole. Heer en 
Dame (R.prent.kab. Amsterdam). 
Boehn: tegenover blz. 184, gekleurde prent, Flämischen meister. Damenporträt. Galerie, 
Schleissheim. 
12) Boehn: blz. 172. Modebeeld van Bonnard. Parijs. 1683. 
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Foto 9. Het comptoir en de vestibule van het Poppenhuis. 
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nen van manchetten van Vlaamse kloskant. De zijden onderrok heeft beige, 
lichtgroene en donkergroene strepen met bloemen- en geometrisch patroon 
en aan de zoom beige zijden franje; daaronder wordt een crèmekleurige zij
den met witte katoen gevoerde onderrok en een wit katoenen broek gedra
gen. Haar kousen zijn rood evenals haar schoenen, die met goudkant en roze 
hoge hakken versierd zijn. 
Zoals de franse mode voorschrijft zijn de hakken van de schoentjes aan voor-
en achterzijde uitgehold (foto 17). 
Zij draagt de Fontange-muts, die in 1685 in de mode komt. Deze muts heeft 
het zgn. orgelpijp-model, waarbij het opstaande voorstuk uit stijve kanten 
plooien bestaat, die op orgelpijpen gelijken. Verder wordt hij aangevuld 
met strikken van beige-, crème- en grijskleurige zijde. De voorhoofdskrul-
len en de bol om de chignon zijn alle onderdelen van dit Fontangehoofd-
tooi (foto 7),13) waarbij in dit geval de brides of barbes ontbreken. Een 
goed beeld van een rok, gegarneerd met zilverkant in een strook langs de on
derkant, krijgt men door het exemplaar dat in de kinderkamer hangt (foto 
8). Deze is van groen-gele damast. 
Het kleine meisje aan de leiband (zie hal, foto 9) draagt hetzelfde kostuum 
als de dames, maar in het miniatuur. Haar overkleed is van beige damast, 
opzij opgenomen met roze strikken; haar rok 14) van beige-bruine gestreep
te zijde, waaronder zich een onderrok van gespikkelde sits bevindt. Het ga
zen schortje is met kant afgezet evenals de gazen ondermouwen. De korte 
overmouwen, met roze strikken opgenomen, zijn met franje afgezet en de bo-
venmouwen met zilver-galon. Het lijfje en het mutsje zijn van Italiaanse kant, 
terwijl het mutsje ook nog versierd is met roze strikken. 

Herenkostuums 

Tot ongeveer 1670 viel het accent bij de mannenkleding op de broek die zelfs 
de vorm van een rokje had in 1660. Deze „Rhingrave" zoals de broek en 
daardoor het hele kostuum heette, ontwikkelt zich tot een wijde onder de knie 
bevestigde pofbroek zonder rokje en wordt versierd met een groot aantal 
lussen zowel beneden aan de pijpen als bovenaan de taille (foto 10). 
Aangezien er na 1670 een nieuw kostuum, het Roek-kostuum, in de mode 
komt, waarbij het accent op de gehele romp valt, wordt de wijde pofbroek 
langzamerhand door de veel nauwere kuitbroek vervangen. 
Het Roek-kostuum, door Frankrijk gelanceerd, is ontstaan uit het militaire 
kostuum of kolder. Het bestaat uit een rock (justaucorps), kamizool of vest 
en de kuitbroek, waarvan dan weinig te zien is. 
Het kostuum in het poppenhuis, dat de Rock, maar ook nog de Rhingrave-

13) Boehn, blz. 180. Modebild van Bonnard. Parijs; Knaurs, blz. 163, nr. 422. blz. 165. 
nrs. 425 en 426; Der Kinderen Besier, blz. 232, nr. 202, P. van de Berge, Maria de Wilde 
(R.prentenkab. Amsterdam), blz. 236, nr. 205. J. Gole. Dame en Heer (R.prentenkab. 
Amsterdam), blz. 238, nr. 207, Anon., Heer en dame (Collectie jhr. E. W. von Wrangel 
auf Lindenberg te Amersfoort), blz. 241. nr. 210. Anon., Franse dame (Naar M. Leloir, 
Hist, du Cost. X, p. 55, Franse prent). 
14) De rok is in slechte toestand door vertering. 
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Foto 10. De dokter in Rhingrave en 
Rock; staat in de kinderkamer van het 
Poppenhuis. 

Foto 11. Heer in zwart fluwelen rock 
en zijden gepofte broek; gezeten in de 
salon van het Poppenhuis. 

Foto 12 en foto 13. Voor- en zijgezicht van Heer in rood fluwelen rock en groen flu
welen vest en broek; staat in de salon van het Poppenhuis. 
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broek vertoont, wordt gedragen door de dokter in de kinderkamer (foto 
lu).") 
Zijn rock is van bruin laken met goud- en zilvergalon; tot de taille is hij nauw-
gesloten (justaucorps) met knopen; de mouwen zijn even onder de elleboog 
omgeslagen met bruin zijden tegenslag en eveneens met galon afgezet. De zij
naden ir») van de rock, die opengelaten zijn o.a. voor het degen, zijn even
als de verticale zakken voorzien van knopen. Ook de rugnaad is open voor 
het zitten en afgezet met galon. De pofbroek is van dezelfde stof als de rock 
en versierd met zilver/zwarte en zilver/oranje strikken. 
Dezelfde strikken vindt men op de schouders (paulettes) en onder de batisten 
met Italiaanse kant afgezette cravat of crawat. Dit uit vele lintlussen samen
gestelde stuk noemt men het „crawatstuk" of „strickdas". 
Deze waren kant en klaar te koop. De dokter draagt geen kamizool of vest. 
De hemdsmouwen zijn van wit batist, onder de bovenmouw en aan de pols met 
galon samengebonden en opgepoft. De manchet is van witte Vlaamse kant. 
Hij draagt een allonge-pruik met een slappe grote vilten hoed, afgezet met 
galon en versierd met dezelfde strikken als elders aan zijn kostuum. Zijn 
schoenen zijn zwart en hebben een hoge lip, gespen, rechtafgesneden neus en 
hoge hakken. Zijn kousen zijn van zwarte wol. Dit kostuum is ondanks zijn 
rhingravebroek na 1675 te dateren wat blijkt uit de andere details zoals de 
gespen aan de schoenen, de pruik en het crawatstuk. De minder welgestelde 
burgers in Nederland evenals in Frankrijk hielden soms om economische re
denen langer vast aan een vroegere mode. Ook de man rechts in de Konst-
kamer heeft nog vroegere mode-elementen in zijn kostuum. Zijn kanten bef 
hoort in 1670 17) thuis, terwijl zijn bruin lakense rok met opgeknoopte omsla
gen en wijde zijplooien ± 1680 te dateren is. 

Van deze rock zijn ook rug- en zijnaden open. Hij draagt geen rhingrave meer, 
maar een wat wijde kuitbroek van dezelfde stof als de rock. Zijn ondermou
wen zijn net als het lange vest18) van zwarte gebloemde zijde. De wit ka
toenen hemdsmouwen, die nauwelijks zichtbaar zijn, eindigen in simpele man
chetten. Hij draagt geen pruik, maar het eigen haar in krullen over de oren. 
Hij heeft wel de nieuwe van stijf materiaal gemaakte hoed naast zich op een 
stoel (foto 18 A; 0 5,2 cm, hg. 2.5 cm). 
Zijn zwarte schoenen hebben gespen en hoge hakken, maar een lage lip; 
zijn kousen zijn van zwarte wol. 
De bezoeker rechts vooraan in de salon is deftiger gekleed. Hij draagt een 
zwart fluwelen rock (foto 11 ; 22 cm hg.) met zwart gebloemde zijde gevoerd, 
welke zijde men ook terugvindt aan de omslagen van de rock, die met kno
pen vastgezet zijn. De open zijnaden, rugnaad en zakken met klep zijn afgezet 
met knopen en knoopsgaten en langs de bovenmouwen loopt een zwart 
passement. Zijn vest is van beige zijde met een crèmekleurig bloempatroon 

15) Boehn: blz. 171, Modebeeld van Bonnard. Parijs, 1680; Rijksmuseum. Amsterdam, 
Cat. Sch. nr. 1727, Caspar Netscher, Coenraad van Beuningen. bürgern, van Amsterdam, 
1673; Der Kinderen Besier, blz. 210, nr. 181, D. Carbasius, Jager (Part. bezit). 
16) Vanaf de taille. 
17) Der Kinderen Besier, blz. 224, nr. 185, Romeyn de Hooghe, Johan de Witt door 
moordenaars aangevallen (Rijksprentenkabinet, Amsterdam). 
18) Het vest is erg versleten. 
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toto 14 en foto 15. Voor- en zijgezicht van Heer met blauw vilten rock en oranje zijden 
vest en broek; viola da gamba in de hand; slaat in de salon van het Poppenhuis. 

Foto 16. Heer in zacht-bruine damasten 
Japanse rock; gezeten in de Kunstkamer 
van het Poppenhuis. 

57 



en gevoerd met zijde in een beige, bruin en wit streeppatroon. De wat wijde 
broek is van zwarte rips-zijde. Om zijn hals is een cravat van Venetiaanse 
kant gedrapeerd. Zijn ondermouwen zijn van zwarte zijde met een kleine man
chet van Vlaamse naaldkant. Zijn haar hangt slechts tot zijn schouders en is 
waarschijnlijk geen pruik. Zijn zwarte hoed met licht beige veer om de bol is 
van stijf materiaal en niet erg groot van omvang (foto 18B, 0 4.2, hg. 1 cm). 
Kousen en schoenen zijn zwart, de eersten van zijde, de laatsten met kleine 
lip, gesp en hoge hakken. 
De heer met de viool heeft een veel kleuriger kostuum (foto 12). Zijn rood 
fluwelen rock is met goudkant versierd langs voor-, zij-, rug- en mouwnaden; 
hij is niet meer vastgeknoopt, hoewel de knopen wel aanwezig zijn. De over-
mouwen zijn omgeslagen, vastgeknoopt en versierd met goudkant. De wit 
batisten hemdsmouwen zijn onder de omslag der bovenmouwen met goud
kant samengenomen, bij de pols opgedoft en omzoomd met een ruche van 
Italiaanse kant.19) De rock heeft een beige zijden voering en vanaf de taille 
in de zijnaden diepe plooien (foto 13). Het vest en de kuitbroek zijn van 
groen fluweel. Het vest is slechts tot het middel vast geknoopt en langs de 
open voor-, zij- en rugnaden met goudgalon afgezet. De knopen van rock en 
vest zijn van gouddraad; ook de broek heeft op de zijnaden goudgalon. Zijn 
cravat is van Venetiaanse kant. Op het hoofd draagt hij een allonge-pruik 
of perruque à la crinière; zijn zwarte hoed is een bicorne van vilt (foto 18C, 
afm. 2.5 x 6.2 x 3.2 cm) met zwart zijden koord en kwasten.20) Hij draagt 
groene gebreide katoenen kousen, die op de knie opgerold zijn. 
Zijn schoenen zijn zwart, met een hoge lip,21) hoge hakken en riemen. De 
derde heer (foto 14 en 15) met de viola da gamba heeft een rock van blauwe 
vilt met goudkant langs voor-, zij-, rug- en mouwnaden. De zijnaad is van on
deraf gedeeltelijk dichtgenaaid aan de linker-zijde; slechts aan de taille staat 
hij open, zodat het gevest van het degen zichtbaar is. De zijnaden hebben 
vanaf de taille extra klokplooien. De verticale zakken zijn versierd met goud
kant; boven de linkerzak is een oranje strik met een broche aangebracht even
als op de schouders. De bovenmouw heeft een grote omslag, met goudkant 
afgezet. De witte linnen met goudkant geborduurde hemdsmouwen zijn op
gedoft en hebben Venetiaanse kanten lubben.22) 

Ook de loshangende cravat is van hetzelfde kant. Het vest en de broek zijn 
van oranje zijde, beide eveneens versierd met goudkant. Ook draagt hij de 
allonge-pruik en zijn zwarte hoed is eveneens een bicorne, doch kleiner van 
omvang dan de vorige (foto 18 D; afm. 1.9 x 5 x 3 cm).23) 
De witzijden kousen zijn op de knie opgerold en hebben op de enkels gebor-

19) Knaurs, blz. 161, nr. 421; Der Kinderen Besier. blz. 218, nr. 189 B, B. J. Gole, Heer. 
(R.prentenkab. Amsterdam); Davenport. Vol. II, blz. 538, nr. 1414 (Bonnard). blz. 549. 
nr. 1430. 
20) Der Kinderen Besier, blz. 226, nr. 196 C, Nicolaes Maes. Heer (Rijksmuseum. Am
sterdam, sch. cat. nr. 1500). 
21) Der Kinderen Besier. blz. 227, nr. 197 D; Romijn de Hooghe, Hist. Atlas van 
Muller. 
22) Der Kinderen Besier. blz. 218. nr. 189 B. B. J. Gole. Heer (R.crentenkab. Amster
dam); Knaurs, blz. 161. nr. 421; Davenport, vol. II. blz. 538, nr. 1414. blz. 549. nr. 1430. 
23) ± 1690. 
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Foto 17. Detailfoto van een paar damesmuiltjes en een paar heren
schoenen, (kinderkamer en comptoir) 

Foto 18. Vier herenhoeden uit het Poppenhuis, (salon en kunst-
kamer) 

duurde klinken (zie foto 15).24) De schoenen zijn bruin met lichtbruine 
hoge hak en gesp. Een duidelijk beeld van de herenschoenen op het einde 
van de 17de eeuw geeft foto 17, waarbij de hoge lip, hoge hakken, gesp en 
riem tot in details zichtbaar zijn (zie comptoir: foto 9 boven). 
In huis dragen de heren in de 2de helft van de 17de eeuw veel de Japanse 
of japonse rock.25) De heer in de kunstkamer (foto 16) heeft er één van 
zacht-bruine zware damast met verticale strepen van donkerbruine guirlan
des en licht beige bloem- en geometrische motieven. Deze kamerjas is ge
voerd met effen beige zijde welke duidelijk zichtbaar is door de omslagen 
aan de voorpanden en de mouwen. 

24) Davenport. Vol. II, blz. 635. nr. 1698-1700. 
25) Zie J. van Rossum, Mansportret. 1673. Centraal Museum. Utrecht (Cat. Sch. 1952, 
nr. 238); Gerard Ter Borch. Francios de Vicq, 1670. Rijksmuseum Amsterdam (Cat. sch. 
nr. 573 A). 
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Om de jas is een beige zijden koord met kwasten geknoopt; zijn los geknoop
te das met lange uiteinden is eveneens van effen beige zijde.26) 
Onder deze jas wordt een crèmekleurig zijden hemd en broek gedragen. Het 
hemd is langs de voorzijden en mouwen versierd met knoopjes en goudgalon. 
De broekspijpen zijn onder de knie vastgemaakt met linten. De allongepruik 
is ook hier aanwezig. Zijn muilen zijn zwart. 
De heer in het kantoortje (comptoir) (foto 9 boven) draagt eveneens een 
Japanse rock, maar van bruin gebloemde zijde 2") met een blauw-wit geruite 
zijden voering. Zijn onderkleding is dezelfde als van de andere heer in kamer
jas. 
Sjerp en das zijn van licht oranje zijde.28) Hij heeft waarschijnlijk geen 
pruik, maar zijn eigen haar. Zijn muilen zijn rood. 

Dienstpersoneel 

De knecht in de vestibule heeft bijna hetzelfde kostuum als de andere heren, 
maar eenvoudiger in uitvoering, (foto 9 beneden). Zijn rock is van beige vilt 
met beige groen-bruin gebloemd wollen galon en bruine knopen. Ook op de 
verticale zakken zijn knopen en galon aangebracht; hij draagt nog wel de ba
tisten rabat van ± 1670. De wit flanellen broek is zichbaar onder de rock, maar 
hij heeft rose-blauwe strikken op de rechterschouder en ook zijn bruine schoe
nen zijn van een latere mode gezien de hoge lip. Zijn wit linnen hemdsmou
wen zijn opgepoft en met lubben van Vlaamse kloskant afgezet. Het haar reikt 
tot op de schouders en de zwarte hoed is van slappe vilt. Hij draagt geen 
vest. Zijn kousen zijn van beige katoen. Waarschijnlijk is dit kostuum een 
soort livrei.29) 
Over het geheel genomen houden deze poppen uit het poppenhuis zich vrij
wel geheel aan de Franse mode zoals wel uit het vergelijkingsmateriaal blijkt, 
waarbij dan in aanmerking dient te worden genomen, dat het hier een wel
gestelde, zo niet rijke burgerij (koopmansfamilie) betreft. Bovendien was de 
stichtster van dit poppenhuis van Franse afkomst. 
Slechts bij het kind in de kinderkamer en bij het vrouwelijk personeel ver
toont zich een vroegere mode. De kleding van dienstbodes was onderwor
pen aan bepaalde voorschriften, zoals het verbod om strikken en sieraden te 
dragen. Het kind (foto 19) draagt een beige zijden jakje met een wit katoe
nen befje en een wit linnen omslagdoek. De mouwen zijn afgezet met zwart 
fluweel. 
Van de witte ondermouw is slechts een klein randje zichtbaar. Haar rok is 
van groene zijde.30) Haar wit linnen schort is met een klein randje Vlaamse 
kant omzoomd. Een onderrok is van roodbruine katoen met zwarte bies af
gezet en de andere van gele katoen. Haar nauw om het hoofd sluitende muts-

26) Der Kinderen Besier, blz. 222. nr. 193, Japonse rock van Willem III (Rijksmuseum 
Amsterdam). 
27) De bruine zijde is erg gesleten. 
28) Sterk verkleurd, nu meer beige. 
29) Davenport, vol. II, blz. 632, nr. 1685, G. Terborch, Lezende man (Detroit, Institute 
of Arts); blz. 545, nr. 1424, Frans (Metropolitan Museum, Printroom). 
30) Iets versleten. 
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Foto 19. Kind met beige zijden 'jakje en groen zijden rok, omslag
doek en nauw aansluit end mutsje; in de kinderkamer van het Pop
penhuis. 

Foto 20. De middelste figuur is de kinderjuffrouw uit de kinder
kamer met gestreepte japon met bouwen. 
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je, dat in het tweede kwart van de 17de eeuw gedragen werd door de wei-
gestelden 31) en na 1660 ook nog door de middenstand32) is van bruin 
damast met een rood-zwarte bies en een klein smal kantje afgezet. 
Ook bij de kinderjuffrouw en de baker vindt men die nauw om het hoofd 
sluitende mutsjes terug. De kinderjuffrouw of gouvernante heeft een bruin 
zijden van voren gesloten overkleed met wit-zwarte strepen, waarvan de zoom 
is opgenomen en in de taille bevestigd, zodat hij opgepoft halverwege de rok 
hangt, de z.g. bouwen.33) De rok is van donkerbruine katoen met witte stre
pen; de bovenmouw is opgepoft en de wit linnen ondermouw is met een kan
ten manchet afgezet. Eén onderrok is van wit katoen met handgedrukte rode 
bloemen en zwarte takjes, de tweede onderrok alleen van wit katoen.34) 
Haar kapje is van zwarte kant. Ze draagt een wit batisten omslagdoek met 
Vlaamse kant omzoomd en een schort van dezelfde stof. Zwart wollen kou
sen en zwarte muiltjes voltooien haar toilet.35) Foto 21, 22 cm hoog) 
De baker is stemmiger gekleed, want haar opgeschortte overkleed is van 
zwart fluweel en de rok van zwarte zijde met zwart galon aan de zoom. Haar 
ondermouwen, afgezet met Vlaamse kant, zijn evenals de halsdoek en het 
schort van wit linnen. Bovenaan de hals is het kant van haar chemise zicht
baar; aan haar ceintuur hangen haar attributen, zoals poederdoos en reuk
flesje. Haar mutsje is van kant met een rond gebloemd katoenen achterstuk. 
Dit mutsje lijkt veel op de onder- of huismutsen, die nu nog in Nederland bij 
verschillende klederdrachten worden gedragen, o.a. in Marken.36) 
De wasvrouw heeft ook een dergelijk mutsje op (foto 22 rechts, 22 cm hg), 
maar is nog eenvoudiger gekleed in zwart saaien opgeschort overkleed en 
zwart katoenen rok. 

Haar omgeslagen overmouwen reiken bijna tot de pols, zodat er van de on
dermouw weinig te zien is. Haar omslagdoek en schort zijn van wit katoen. 
Haar twee onderrokken, evenals de dienstbodes in Waterlands kostuum, 
zijn respectievelijk van rood flanel en wit katoen. 
De strijkster is ook in het zwart, terwijl de andere wasvrouw op de voor
grond op de zolder een bruin zijden opgeschort overkleed draagt37) en een 
ruim om het hoofd vallende wit katoenen hoofddoek.38) Deze hoofddoek 
hoort thuis in het midden van de 17de eeuw, waarin hij nog door de welge-

31) Davenport, Vol. II, blz. 619, nr. 1647; Barth, van der Helst. De voorstelling van de 
verloofde (Hermitage. Leningrad). Der Kinderen Besier, blz. 189. nr. 170 B. Brekeien-
kamp, Huisvrouw (Rijksmuseum. Amsterdam). 
32) Davenport, Vol. II, blz. 630 nr. 1594: Caspar Netscher, Kantkloster (Wallace Coll.. 
Londen). 
33) Der Kinderen Besier. Bijlage III, blz. 287-288. 
34) Davenport, Vol. II. blz. 604. nr. 1594: W. Buytenwech. Tekening (Museum, Berlijn); 
Der Kinderen Besier, blz. 149, nr. 125: G. Ter Borch, Dame, 1642 (Rijksmuseum, Am
sterdam); blz. 154, nr. 129: Wenzel Hollar, A. Antwerpse koopmansvrouw. 1650, C. Bra
bantse Edelvrouw. 1643 (R.prentenkab. Amsterdam): blz. 186. nr. 159: Eglon van der 
Neer, Dame en Page (Museum. Antwerpen). 
35) Foto 20 enz. 
36) Foto 21 en 22 v. Thienen en Duyvetter, afb. 23. 
37) Zeer versleten. 
38) Der Kinderen Besier, blz. 193, nr. 166; S. van Hoogstraten, Dame (Rijksmuseum, 
Amsterdam). 
Davenport. Vol. II, blz. 625, nr. 1663: Johan Vermeer, longe vrouw met waterkan (Me
tropolitan Museum, New York). 
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Foto 21. De baker in de kraamkamer met zwarte bouwen en rok en 
nauwsluitend mutsje. 

Foto 22. Baker uit de kraamkamer en wasvrouw van was- en strijk-
zolder uit het Poppenhuis. 



stelden werd gedragen. Het Waterlands kostuum (foto 23, 24 en 25) uit de 
omgeving van Amsterdam, dat door de keukenmeid, twee dienstbodes en 
de min gedragen wordt, is eveneens een overblijfsel uit de 1ste helft van de 
17de eeuw. In de meeste klederdrachten van Nederland vindt men elemen
ten van vroegere modes terug. 
Tot slot dient vermeld te worden dat de ingebakerde baby (foto 26) ook 
enigszins meedoet met de mode; het overkleed van witte damast is rijk ver
sierd met Vlaamse kloskant en heeft korte omgeslagen mouwen eveneens 
met kant afgezet. Uit deze mouwen komen kanten engageantes en met galon 
afgezette linnen ondermouwen. Om zijn hals draagt hij een grote kraag van 
dezelfde kant als elders aan het kostuum. Aan de onderzijde is het overkleed 
om de voetjes dichtgevouwen. Over zijn hoofd met kanten mutsje en om zijn 
hele lichaam is een wit damasten met kant omzoomde „sjaal" gedrapeerd. 

Zoals reeds eerder opgemerkt, zijn er bij de weigestelden in Nederland in de 
2de helft van de 17de eeuw slechts kleine verschillen ten opzichte van de 
Franse mode te vinden. Dit heeft zijn oorzaak in de grote invloed van Frank
rijk. Deze hofpracht wordt dan in vele landen gaarne nagebootst. Ook in Ne
derland is het hof van de Stadhouder al vanaf Frederik Hendrik en Amalia 
van Solms steeds weelderiger geworden, waartoe vooral ook Maria Stuart, de 
vrouw van Willem II, als dochter van de Engelse koning zeer heeft bijgedra
gen. De rijke kooplieden in de 2de helft van de 17de eeuw waren niet meer 
de eenvoudige mensen, die door eigen kracht en arbeidzaamheid omhoog 
geklommen waren, maar meestal erfgenamen van grote reeds gevestigde han
delszaken. Velen waren in het buitenland geweest na op de universiteit hun 
geest verruimd te hebben. 
Ze stonden daarom ook niet vreemd tegenover een buitenlandse mode. Hier
bij dient dan wel in aanmerking genomen te worden dat in de grote steden 
die mode sneller ingang vond dan in de afgelegen er plaatsen en streken. Zo 
was meestal de Haagse beaumonde de eerste die zich aan nieuwe modevor-
men overgaf. Vooral na het huwelijk van Willem III in 1677, waardoor het 
hofleven in Den Haag weer op gang kwam na een periode van stilte, zag 
men de franse mode hoogtij vieren. Met de opbloei van het Haagse hof
leven is het na het vertrek van Prins Willem III en Prinses Mary naar Enge
land in 1688 weer gedaan, maar het is bekend dat de mondaine heren en da
mes in Den Haag er in het laatst van de 17de eeuw nogal losse zeden op na 
hielden. De welvaart in de Nederlanden was in de loop der 17de eeuw enorm 
gestegen, vooral door de komst van vele réfugiés die na het opheffen van het 
Edict van Nantes (1685) in grote getalen naar de Nederlanden kwamen en 
hier vele nieuwe industrieën vestigden. Vele franse modeartikelen werden nu 
hier in de Nederlanden vervaardigd en beleefden een sterke opbloei, toen 
Frankrijk, uitgeput door de vele oorlogen, deze artikelen niet meer fabriceer
de en uitvoerde. Ook drong de franse invloed door de Hugenoten niet alleen 
door tot de hofkringen, maar ook tot de kringen van de rijke kooplieden 
en burgers, waardoor het oer-Hollandse element in kleding en levensstijl sterk 
verzwakt werd. De kostuums van de poppen in het Utrechtse poppenhuis 
leveren daar een duidelijk beeld van. I. I. Soer Hist. dra. 
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Foto 23. De min en de baby uit de 
kraamkamer van het Poppenhuis; Wa-
tcrlands kostuum. 

Foto 24. De keukenmeid uit de keuken 
van hel Poppenhuis; Waterlands kos
tuum. 

Foto 25. Het dienstmeisje uit de hal van 
het Poppenhuis; Waterlands kostuum. 

Foto 26. De baby gehuld in kanten uit 
de kraamkamer van het Poppenhuis. 
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