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Het is een nooie nqqn voot een schittetende tentoonstelling:'Rijk gekleed,. Museun Willet-Holthuysen, ook
zonder extru's ql een bezoek ddn de hoofdstqd waard, biedt onderdok qqn zo,n vijftig topstukken uit de kos-

tuumcollectie vqn historisch Ansteddm. Voor liefhebbers von mode en de oude tijd een absolute buitenkqns.

Rrjk gekleed,
net wat u zegt

Echt makk€lijk noe-
ten ze het n et heb.
ben gehad, de dames
uit de Íiike nrilieus
van de achttierde
eeuwse grote stad.
Vieler ze n et a flauw
bij het aansnoerer
vaí hun zelden
gewasser keurslijf met
Íieten bale ner, ze zul

. 'er er in edeÍ geva

hoger van zlr gaan
p eper. Om dan rog
te moeler corverse.
ren, te rnusiceíer en

deftig te drnsen!
Het Franse en Engelse

hofdrcteerde de nrode
er d e bepaa de dat
eer sma e taille en

brede heupen tot het
toppunt vaa schoon-

he d behoorden. 0m
dit laatste te beÍeiker
weÍden constructies
van wilgentenen op
de heLrpen gedragen,

de zogenaamde panieÍs.

beschjlderd, geplooid en

ondeÍok van gaas

ln I733 beschrljft de schÍilveÍ.lustus van Effen zijn ontzetttrq bii
het z en van een dame die aLdus u tgedost over het Haagse

Voorhout schrjdt.
Haar Íok, zo tekent
hij op, was van een

zo qÍuwellke bÍeed-

te, dat er een ta rilk
huisgezií gemakke

liik onder zou heb-

ben kunren schu len.
Aino 2005 hebben

t es bij d t slagsch p

van ruÈend text e.

dames zitten? Hoe

qinqen ze naar het
to let? Zo vraagt ook
een var de bezoekeE
die in het gasten

boek zijn mpress es

noteert, zich niet
gehee ten onÍechte

Struisvogelveren
Dat er weinig infor
rnatre wordt gegeven

over het dale jks

in de koÍLUms mao
p eer l,F,r q"1 ( ,opnen ir o" ar -ool(tè'ltrg R,jt qe[""c

die rog tot 23 lanuar 2006 is te z en Toch is dit een beqrjpejif
ke keuze van corgervator Arnernarie deu Dekker ir haar Íolvan
samenste ler.

lvluseum W lel Holthuyref is ordeÍdeel van heiAmsrerdams

Daaroverheen kwam de lapon, vaak r lk
ve6ierd, van zilde, beveí qd op eer
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H Íor sch

Nluseum, dat al

rnaiie hu svest

uit voige eeu

vren. Der DekkeÍ

zich op de
'gschieden s van

Zij heeft dlt du

deliik qedaan

m€t efde,

qedu d en vee

zaken

Een belere oríge-
v ng voor de ten
tooníe iq had

zizchdaarbl

sen. Wilet
Ho thuysen s

qevestiqd in een

bel etaqe eer ge e ba iapon
var fLuwee, bjde hals afge.

zet inet slrlrisvoqe verer. Een

werkellk mmellse kroon uch

ter zet de jurk toepasse jk n

het I .ht waarin de draagsier

ongetwifeld graag baadde.

De f uweler lapor behoorde

aen MaÍ e var Sorneren

Brand Zoethout, die eefde van

1866 tot 1897 en echtgenote
wa§ var de eerste conseruator

van het Stede ijk lr'luseum.

Reeds op 3l.jaÍiqe leefttd
over eed de vrouw K ndeÍloos,
voeqt d€ rforrnat e er veelzeg

gend aan ioe. le vraagt le af
ofde baljuÍk €r nr ssch en mee

te nraken heeft gehad Het llf
je vrerd rrqeregen met een

vete6 u t ng aan de achter-

kani De ta lleornÍek s

s echts 54 cert meíerl

Darnes, aat u flets wils
maken Dit mag een

wesperta le heter en

a s blzonders er jk
worden qezien, het was
gewoon m §hardelnql
Dan hadder de herer
van stand het etter ijk

Voorbeelden van hun
kostuums over gens

veÍurt ir de m ndeÍhe d,

vinden we n de íat ge

b auwe kameÍ waaÍ le
ook bijna de geLrÍ nog
rLr k van drre tahak en

van de lui5terrljke zevert ende eeLrwse paf
den aan de Herenqra.ht v akbii de Arnne .

De aalste bewoneÍ ervan, mevÍolrw W lel
o th ysen, iet b I haar dood n I895 het

Vachtenhu s na aan de stad op vooÍwaarde

dat het de fami enaam a s museLm hoog

Bezoekers betreder het pard v a het souter-

ra n, $/aar de keuken en b lkelken eer beeld
gever var de dage rjkse werkzaamheden !an
het d enend personeel De nr chtirq van we

eeÍ rnoet grotendee s nlact geb even ziln

var de w tleg aan de rn!ur tot hel enorrne geSprekken jker ra ie
klinkei over de rerteíard en het nieuwste rltuig va,r dekookqerei ordeÍ de vorsrelitke schouw. HieÍ !,/erd bekoGtooíd e'r

beÍeid wat de b oem deÍ natie boven van ziveÍen vorken n de

kee liel giilden.

r deze keL.rker v nden we ook het kostL.rum \ran het d enstmeisle.

Werkende vrouwen, zo valt te ezen n het pracht g u tgevoeÍde
boek var Anremar e der Dekker brj de tenlooistel ng hebben

z ch noo t zo extreem strak ingeregei. Z I droegei een rjglilile
van zacht Íreter ae dat nrakkelilk rrreegaf Over eer eenvoudige

donkere iurk kwam het kenmerkefde schort var wit kaloei.
Reken maar dat d t, zoals pre.ies de bedoe fg lvas aístak teqeí
de kostbare stoffen waar n mevÍolrw z.h hL de. Een opvallerd
voorbeeld vaf deze text e e wee de v nder we n de ba zaa op de

'Rijk gekleed' toont een overzicht var k eding gedraqen door
rve gesteLdest€derngen n de perodevan l750tot l9l4.le
z et er ta van ont!\r kkel ngen n teruq. Zo ,rvas vóór de FÍanse

Revo utie, begonnen n 1789, het Íaidenverschrl noqdude
llkzchtbaar n de garderobesven edel, buÍgerl er vo k.

Daarra vervrel rnet de standenrnaatschapp ook de overdad.
ge vers errrq d e tekende voor het ofdeEche d

Wat vo qde, uras de strenge lin var de Emp re peÍiode, gein

sp reerd op de K assieke oudhe d ln een var de getoonde
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Enp re-rnanrenpakkeir slel le le met qemak Napo eor voor, den

kend desnoods aan \,leteÍloo Het s een Írak gesneden lober

kostuumvan zjde en rnner. De jas heeft een dubbee rli knopen

aan de voork:nt en s van a.hteren even Lang a s de kniebroek.

Deze kn ebroek raakte pas na I8l I dooÍ de konrÍ vrn de panta

on geleide rlk r onbr!ik
Vrouvren draqen n deze tid s Lr k va leide laponren mel hoge

tall e vaak !,, t, van dunne siofl€r als rnousse ire elr bat st.

DaaÍonder eer hemd een onderlLrlk ei een srna , icht koísetle

dat de buÍe omhooq dur,|t D€qefei die het aandLrrven, zo ver_

te t het boek, lalen het korsetie achlemege

Erg vee vÍouf/ellke ilzervreiers waren er ndetld
og ' " \,j oe ., ."' \"oo 'o \e'd" d4 ' os"

!L,eer zwa;rder De iail e zakle. vanaf I840 Laq hel

a.rent n yrou\r'renk edirq steeds meer op de rok

lniernaiionale allure
Het qrootst€ dee vaf de k ed ngco lect e rraaroveÍ 'B lk llek eed'

beschikt s met de tld door instel ngen en parric! ieren aan het

Amsterdams Histor sch llluseum geschonker, dat de schaiten
zorgvLrld g r depots bewaad De kostuums zln kweisbaar, scr.l-

miqe korden a een na nlenSieve restaurat e aan dagl cht r.ror.

den b oolgeíe d.

ndrLk\'r'eik€nd s de op ilm re !o ger r€Íauratie van een van de

oLrdste silrkken €en zogeraand€ robe à la Frenca se van rond

1755 De qalalapor Ielt ta.htig versch lLeide b oernsoofien d e

hendmalq op dez deqes.hiLderd zjr. tulaarde!erfsroffen

dearnaarulder ! erd

hebben de zjde n de oop dertid aafgelast zo eÍq, dat
het !,/einiq scheelde of de juÍk \ías n íofdeeltjes Lr teen

gevalen uefhebbers z! len de tlvee experts dar o0k
' dankbaarzjr,dede urekelurkdaarvooÍ\'ristte

b€hoedei Zi dEder d t mFt,o hard rg en €en

b jia onwaarsr:h jrlilke voorzicht gheld, zoals

deímlaaizien
Eeha ve koíuums iooit 'R lk gek eec' ook

s.hoefen accesso res en modeprenten,

d e een irdruk geven var het r lke elen
args de qra.hter. De oudÍe schoen s

een satlren exemplaar mel qeborduur

de bloemen opvallerd s dar er tot
I890 geen ondersche d bestond rol
ee,r linkeÍ ef een rechterschoen B l
aaBles v,,as d t !vé het qeval d e

\ erden op de eest genraaki. Nog

opva lender s echter de maatvan
het getoonde s.hoeise. zo k ein

Zouden wl.we hebben !v en

even n d e tld? Dt moeter ook de

nre dei !,rn me d€n.enrrLrm S ller

rÍieu\ e qedachte Hetzo!onzedellkzjr í , ï)
als de buÍe van de vrouw tjdens het li.) u,,

open zichtbaar bevroog Het uoLr ook ;l
onbetame lk ziln a s nchtbaar r,vas

dat vrouu€n iwee borsten had wat I i., ;-i.r ,

oeoen oe o,.r€í o- /e . 'o" o" ^. l-) .. ï,í
r .nre L, en beloe DoTUel *" 'u 1 ll .

èlÉ opo' eè 'i l'
i 'n6 6 ,r''_66's flt :

, .f.

r'_i

i
À,lonoboezem, werd de !d eke è l.ll.'
q nq om ontkenn ng van de natlur, I :l
rnaar om het topp!n! van tech

t,!
'§i

fl,,

í 1865 kviam de .rlrolilre, de hoepe rok dje zorqde voor extra

moeite bj het voortbeu,egen en vee vuldig oorzaa( was,/an onge
,kken i en rond het hlr s. Vveer ater konder de datnes, ev€ntu_

-el bovenop de cfno ine, qebrurk maken van de tourrLre, een

soofi extÍa b pati, d e deaandachtvelpaat5te naa.de achter_

kant ven de rok. Tot 1875 torsten de madarnes er mademolse e§

daaÍbj steeds meer en needs angere drapelleèn met zich mee

Nlet voor í ets hadder de stoeÍste vÍoLrr,ven het tegen hel eirde
van de eerf/ we gehad met de koo u,aarli de mode hen gevan

q" ,4.0 | 8ó9 ., d \"d" " d dè .ó.óe. o. o .oo

Verbeier nq van vrouwenk eedirq opqericht Deze verenrg ng met

versch lende ande rlke afdel ngen, p e tie voor hyliër sche,

draaqbaÍ€ k ed nq. Ko6ett€n cr no nes en andere Laslen voor het

lichaam rerden reso uur n de bar gedaar. H err.ee deed de

Íeformdra.ht haar ntÍede n de gegoede k asse.

Het moet qezegd: de arge r€chte lurkei zonder gemarkeelde

ta le, met als en ge vers er ng eer vaslqeiaa de bo ero Langs de

ro " - gP"l

Het m nder veÍ ichte dee der nat e sprak b I dergellke jLrrken dan

ook spottend van een hobbezak Toch ,noet het v€rzet vanLr t de

reformbeyreq n! be angÍlk hebben bigedraqen aan n €t a eer

de enran. pat e van de \rrouW maar ook aan de oih1, kkelLnq van

eefl muzikaa k rnaat Voore aoncertzanqelesser droeqea de

reíorm rpon qraaq orndat deze zo ekker !.htg\ías

Sr: ssors uilAnrsterdarn oost z ch hebben

afg€vraagd De me !les, a len pas rond veertien jaar, !/eÍden door

het ruse!m u tgenod gd een moderfe,redalinq te makei van de

r.ode vrn toen. Zo e!k a s d t dee !Ías, zo spr€kerd 5 nlr hei

resu taat Een virn de me den gebrL kte lood in haar vrerk om de

oodzwirre ast van de dam€s le verbee den, een ander iraakte
een echte kooi Het rnodeÍre a..ent voeql zrch onqeÍoord n de
qrandeur ven het oude qrachlenhu s die qetu qe de enlhous a*e
krelen n het qastefboek zelfs zeer leugdigen bllk te bekoren

iammer dat deze vrou\,re lJke mode verdv,.enen s, veTzucht €en

oigetwlfe d wat oudere bezoeker Eer vrjv,,llLgster var het FÍies

l,,1useum vat haar rdrukker samer op een have bladzldevo of
d e ze tíeffeid bes u t nret de \r'roorden Deze tentoonst€ ng

heeft internalionale a ure

De tentoonstel ng 'Rlk gekeed 1750 l9l4',2ll9,/05L/m
22./1./06, [4Lrs€!rn U/il et Ho thuysen, Herengracht 605,
Amsterdam filaandaq |/m víi]daq l0 l7 L.r!r. Zalerdag ei zon.

daq I l-17 Lrur
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Het boek Rilk gek eed Van dooplurk tot ba lapon Annenar e

den Dekker, UiigeveritTHOTH, B!§s!m, sbn 90 6868:98,
96 pag na's 90 uÍralies, gebonden, € 14,90
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