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Eenvo udig e kleding
maakte de huisvrouw

meestal z elf
Eenvoudige kleding maakte de h u isv rou w vroeger zelf. H et gi ng d an m eestal
om linnengoed en simpele bovenkleding. Voor he t meer ingewikkel de wer k
werd de hu lp ingeroepen van een naa ister. Voor de her en was er d e snijde r,
la ter kleermaker en ve rvolgens ook wel tailleur of co u pe ur genoem d . D e
gewone man h ad he m zelde n of nooit nodi g .
In h et begin va n de vorige ee uw verrichtte de kleerm aker voor ee n shilling per
dag en de kost verstelwerk bij de mense n th uis . De meeste kl eermak er s w aren
geen u itblin ke rs. Een goede vakm an moest een soort examen doen om tot het
kleermakersgilde te w orden toegelaten. Een verordening u it 1738 b epaalde d at
een ieder die nieuwe mans- of vrouwskl ercn wi lde ve rko pe n een proeve va n
bekwaa m heid af moest leggen . O m b ij vo orbeel d lid te kunnen worde n van h et
klee rma kersgilde in Goor m oest het volgen de ge daa n w orden : .Ende niemand
zal de ,~ i /de winnen (toe,l?e1atell worden} 0Jlellietm dan alleen in des Oldc rmans IIl/Ys

ende sal aldacr sijnc proelle maken, ende sal snijden en scheeren IIoor degildebroeders .
Drie stukeen werks Ilae insneten in goeder,l?efIJ oollte der snijders ell scheersdcrsgilde tot
Oldeneal alt/ad .

De klapbroek werd vroeger zowe l door
IlJa llllell als door vrouwen gedra,~e ll. Bij de
mannen was dez e als onder- en bovenkleding
in zwang . Defo to toont een dergelijk
kledingstuk voor IlJaIll ICII, dat nog niet zo
lang gelede n op een ex positie in het Mu seum
j allllink was te z iCII .

Wees voor uw farnific
en vrienden attent:
geef hun een Sliepsteenabonnement.

Er werden d us drie werks tukken ve rla ngd volgens de no r men va n het
kleerm ak ersg ild e in O lde nzaal.
Een maal geslaagd moest de kan di d aat in dit geval ee n .oudcn gOlldellJrallSchell
schild oJallder,l?e1Uk Leoed pavcment' betalen . Het k w a m neer op de h elft va n h et
entreegeld. Een Franse schild was een munt in verschillende waa rden.
Met d e Franse revolutie kwam er een eind aan het gildenstelsel. In [ 8 I 8 werden
de gildebepalin gen opge heven .
In het m idden van de vorige ee uw werd door k leerm akers in d e En sch edeschc
Coura nt geadverteerd . K leer m aker J ohan Heeldendo rp in d e H ofstraat
re comm andeerde zich minzaam in ieders gunst en vermeld de d at hij de laa tste
j aren in Hann over, Brunswijk en Bremen had gewerkt. Om .uieestet' te worden
gingen kleermakers enkele jaren in belangrijke buiten landse steden wer ke n,
waar zij zich de nieuwste snit eigen maakten. Dat was éé n va n de red en en ,
waarom hier de herenkleding modieuzer was dan de vrouwen k leding . De
n aaister k w am na uwel ijks bu ite n de stree k . Vandaar d at de o ntw ik kelin g in de
damesmode wat trager verliep . Di t gold uiter aard n iet zo zeer voor w el ge stelde
dames, die zich in steden als Den Haag of Amsterdam in de k ler en kon de n
steken .
Kleerm akers boden zich veel aan . Zij beloofden prompt ee n civiele bedi ening .
Hun uithangbord had de vorm va n een sch aar. Bew eerd werd da t kl eermak er s
wel ee ns een flinke lap ac h te r h ield en. D an werd gezegd : Daar hangt de schaar
uit. Met andere woorden : het is er dIl IIr! Gebruikelij k was d at de kl eerm ak er , de
stof, die hij nog door het oog van de schaar k o n h alen , m o cht h ouden .
Iemand , die in zaken meer wilde nemen dan hem toekwam w er d er d aarom
van beschuldigd iets door de o,l?ell van de schaar te halen.
Riet Lu iten
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