
Kledingadvies Een Dag met Bach, Oude Kerk Amsterdam, 30 juni 2012 
Een Dag met Bach wordt georganiseerd door Tatiana Chevtchouk, een bevlogen Russische pianiste, die 
haar leerlingenconcerten tot muzikale evenementen van hoogstaand niveau maakt. 

We laten het publiek en met name de kinderen deze keer terugstappen in de tijd van Johann Sebastian 
Bach, de Barok. Alle gasten wordt hierom gevraagd gekostumeerd te verschijnen. Dit draagt immers sterk 
bij aan het gevoel dat je even middenin de Barok terecht gekomen bent. Door deze kleding en door een 
keur aan bijzondere muzikale gasten, wordt het evenement omgetoverd tot een heel bijzondere ervaring. 

Omdat we beseffen dat dit best wat vraagt van onze gasten, geven wij onderstaand wat kledingadviezen 
naast enkele adressen voor kostuumverhuur. Met een eenvoudige shawl of blouse en accessoires kan al 
veel bereikt worden.  

Wij wensen u veel plezier bij de voorbereiding! 

 

 

In de barokstijl werd gebruik gemaakt van dure stoffen, 
kostbare sieraden, veel versieringen en borduursels voor 
mannen en vrouwen. De mode was erg weelderig, de stijve 
opvullingen en corsetten verdwenen, de kleding werd losser en 
vrijer. Het dragen van kant werd mode en er werden 
schitterende kanten kragen ontworpen en gedragen door 
mannen en vrouwen. Ook vind je kant terug op manchetten, 
schoenen en laarzen. De pruiken waren wit en bepoederd met 
krijt of meel. Deze pruiken werden in de loop der tijd steeds 
excentrieker en hoger. De gezichten werden wit geschminkt en 
gepoederd, de lippen en wangen rijkelijk voorzien van rode 
schmink en rouge. Verder zag je schoonheidsvlekjes op gezicht 
of decolleté.  

Barokke kleding voor de vrouw 

De kleding van de vrouw was niet meer zo stijf en breed en gemaakt van soepele, lichte stoffen, zoals 
satijn en dunne zijde. De kleding is wat gewaagder en eleganter dan in de vorige periodes. Zij heeft bijna 
blote schouders en de mouwen zijn een stuk korter dan in de vorige periodes. Het werd veel versierd met 
kant. De halsuitsnijding werd vaak bedekt met een halsdoekje. De basis vormde nog steeds een strak lijfje 
met een wijde rok. Het haar werd los gedragen met pijpenkrullen. Op het haar droeg de vrouw een klein 
kapje.  

 

Wat kun je zelf doen? 
Twee lange rokken over elkaar, waarbij je een rok laat plooien zodat de onderrok zichtbaar is. Of een split 
in de voorzijde van de overrok zodat de onderrok zichtbaar is. Daarop een bloes in bijpassende kleur of 
strak truitje, met eventueel een losse kanten kraag of sjaaltje. De haren lang en krullend, een pruik, een 
knot achterop het hoofd of opgestoken haar met versieringen, zoals kant. Veel sieraden met edelstenen, 
in de barok is alles zeer overdreven, dus felle lippenstift, rode nagels, zwarte wimpers en lekker 
overdrijven met de rouge. Lange kettingen om de hals, liefst meerdere. In tweedehands kledingwinkels en 
-markten, zoals het Waterlooplein, zijn losse kanten kragen te koop die je over een truitje of blouse kunt 
dragen. Ook vind je daar nog wel eens de lange rokken of jurken voor een spotprijs. 
 
Houd er rekening mee dat de Oude Kerk een marmeren vloer heeft waarin monumentele graven liggen. 
Deze is zeer ongelijk en kan met hoge hakken problemen opleveren. Draag bij een lange rok of jurk dus 
gemakkelijke schoenen. 



  
 
Barokke kleding voor de man 
De kleding van de man was erg elegant en vaak nog meer versierd dan de kleding van de vrouw. Het 
kostuum lijkt nonchalant door de soepele stoffen en een overdaad aan linten, strikken, pluimen en kant.  
De wambuis (soort jasje) was nu langer en smaller van model dan in de renaissance. De broek kwam op 
of precies onder de knie. Men had een voorliefde voor kant en dat zag je overal terug in de kleding. De 
heren droegen een wijde blouse met veel ruches bij de hals en de mouwen. Ook deze kostuums waren 
gemaakt van rijk gedecoreerde stof, zoals bv de fleur-de-lis (Franse lelie). Het haar werd los en lang 
gedragen. Het haar hing in pijpenkrullen over schouders en rug. Maar omdat niet iedereen wordt geboren 
met schitterende lokken, werd er soms gebruik gemaakt van een pruik. 

 

Wat kun je zelf doen? 

Een zwarte broek, liefst op de knie met witte kniekousen (denk aan voetbalkousen), nette zwarte 
schoenen of laarzen en een witte (piraten)blouse. Wijde mouwen, grote manchetten. Een gewone 
wijdvallende witte blouse kan aangevuld worden met een lange witte shawl om de nek die geplooid is.  
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