
Kostuumgeschiedenis
Modebureau jaar 1 Periode 2

Oude Beschavingen



Opdracht

Je maakt je eigen geschiedenisboek tijdens de lessen. 

Je maakt gezamenlijk per tijdsperiode 3 opdrachten
gezamenlijk tijdens de les, deze drie opdrachten zijn samen 
minimaal 2 pagina’s:
1. Egyptenaren 

2. Grieken en/of  Romeinen.

Je mag  aantekeningen maken tijdens de lessen.



Oude Beschavingen en 
Romaanse tijd

• Egyptenaren 3200 v.C.-638 v. C.

• Assyriërs 1000 v. C.-539 v. C

• Perzen 539 v. C.- 330 v C.
• Grieken 800 v. C.- 64 v. C.

• Romeinen 753 v. C.- 476 v C.
• Byzantijnen 330  -1453

• Romaanse tijd 1000 – 1200



Egypte 3200 v. C.-638 v. C.
Toetanchamon Cleopatra
Farao’s Goden
Papyrus
Pyramide’s



Egypte 3200 v.C.tot 638v.C.
Algemeen: 
Een van de oudste beschavingen van de Westerse  samenleving zijn de Egyptenaren
De basisvormen van de kleding blijven duizenden jaren hetzelfde
De stoffen waren altijd plantaardig oorsprong. 
Brede halskettingen met goud en halfedelstenen werden door beide seksen gedragen.
Als hoofbedekking zien we de klaft, de vierkante gevouwen doek die ook  de sfinxen dragen of 
de pschent, de hoge mijter van de farao’s
De sandalen werden gemaakt van palmbladeren doe van hooggeplaatste hadden een 
omgekrulde punt.
Haar werd als onrein beschouwd en afgeschoren, vandaar de pruiken en zelfs aangeplakte 
baarden
De invloed van Egypte op westerse kleding is vooral te zien in de veldtocht van Napoleon, eind 
achtiende eeuw en na de opgraving van het graf van Toetanchamon in 1922
Schaars gekleed vanwege warme temperaturen in Egypte en veel linnen stoffen.
Kleding Vrouw: 
1. Kokervormige kleden van de oksels tot de enkels
2. Droegen parfumkegeltjes van was op het hoofd.
3. De ogen waren omrand met kohl niet alleen om insecten te weren maar ook uit eerbied 

voor de god Horus, de Alziende en genezer
Kleding man: 
1. Mannen gekleed in heupschorten Shentis genaamd, die bij hooggeplaatste in een driehoek 

waren geplisseerd (plaatje 2)



Egypte 3200 v.C.tot 638v.C.



OPDRACHT 1
• Formaat A4
• Maak een silhouet tekening van de kleding 

van de oude Egyptenaren.
• Van een man of een vrouw.
• Je mag het knippen uit zwart papier of je 

tekent het en kleurt het zwart in, alles mag. 
Mag ook in de computer gemaakt worden.

• Schrijf hier bij een klein stukje tekst over de 
kleding van de Egyptenaren. Mag ook over de 
accessoires, haar en make-up.

• Tijdsduur halfuur



OPDRACHT 2

1-MODE OUD>MODE NIEUW: 

• 1 afbeeldingen (minimaal) van mode uit die tijd
en

• 1 afbeelding(minimaal) van hedendaagse mode 
outfit geïnspireerd op deze periode. Plaats deze
naast elkaar!

• Omschrijf hierbij welke stijlkenmerken uit deze
periode terug te zien zijn in de outfit. Denk
daarbij aan vorm, functie, silhouet, 
materiaalgebruik, kleuren, patronen, 
accessoires en haar &make-up.



OPDRACHT 3

Kunst

Maak jouw eigen hiërogliefen
geïnspireerd op de papyrus 
afbeeldingen uit het oude Egypte.

Grootte helft van een A4, mag zwart
wit of in kleur.

Tijdsduur halfuur



Assyrië 1000 v.C.tot 539 v.C.
Algemeen:

De Assyriërs namen omstreeks 100v c. de Babylonische beschaving in Mesopotamië 
over.

Hun kleding bestond voornamelijk uit tunieken met korte mouwen en gedrapeerde 
lange omslagdoeken.

De wijze van draperie en de franje gaven rang en stand aan.

Haar en baarden waren lang en gekruld (plaatje 3)



Perzen 539 v.C.tot 330 v.C.
Algemeen:

In 539 v. C. veroverden de Perzen het gebied van Mesopotamië.

Dit bergvolk droeg om praktische redenen broeken en jassen, geen gedrapeerde maar in 
model genaaide kledingstukken (4), aanvankelijk van dierenhuiden.

De Perzische jas met kraag e ingezette mouwen zal pas in de 17e eeuw in Europa navolging 
vinden.

Van de Meden, hun buurvolk, namen de Perzen de Kandys (5) over een wijd kleed met 
een breedte van pols tot pols en opgenomen door een gordel. Dit was de kleding voor de 
hovelingen en priesters.

Koningen droegen kronen, soldaten kappen met oorkleppen of mutsen met bedekte hals, 
die lijken op de kaproenen uit de Europese middeleeuwen.



Grieken en Romeinen



Grieken en Romeinen



Griekenland 800 v.C.tot -64 v.C.
Algemeen: 
In hun cultuur was het lichaam belangrijk en maakte men kleding ondergeschikt 
aan lichaamsvormen. Kleding  werd gebruikt om er de leeftijd mee te tonen: 
een jonge Griek liet meer van zijn lichaam zien dan een oudere.
De kleding bestond voornamelijk uit gedrapeerde doeken waarbij schouders en 
heupen als steunpunten dienden.
Een belangrijk kledingstuk voor man en vrouw was de himation (7) die op vele 
manieren om het lichaam gedrapeerd kon worden

Kleding Vrouw: 
1. Een belangrijk kledingstuk voor man en vrouw was de himation (7) die op 

vele manieren om het lichaam gedrapeerd kon worden
2. Chiton (plaatje 8) voor de vrouwen met spanwijdte van elleboog tot 

elleboog
3. Peplos(9)een rechthoekige wollen lap die zodanig om her lichaam werd 

geslagen dat een zijde open bleef en waarvan de bovenzijde werd 
omgeslagen en versierd tot bolero.

4. Het haar werd opgemaakt in een chignon (knot) en versierd met banden en 
diademen. Dit kapsel werd mode in de tijd van Napoleon, eind achtiende
eeuw

Kleding man: 
1. Een belangrijk kledingstuk voor man en vrouw was de himation (7) die op 

vele manieren om het lichaam gedrapeerd kon worden
2. Chiton voor de mannen: een linnen hemd uit twee stukken textiel, 

vastgehecht op de schouders en gedragen met een gordel.



Griekenland 800 v.C.tot -64 v.C.
Verschillende Chiton’s

1= Chiton met naden langs de zijkanten en op de schouders, mouwopening aan bovenzijde, op 
de zelfde lijn als halsopening.

2=Chiton met naden langs de zijkanten voor en achterpand zijn dmv knoopjes of spelden met 
elkaar verbonden. Mouwopening aan bovenkant op zelfde lijn als halslijn

.
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Griekenland 800 v.C.tot -64 v.C.



Romeinen 753 v.C.tot -476 v.C.
Algemeen: 

In 64 v.C. kwam Griekenland onder Romeinse heerschappij, dit 
had grote invloed op de Romeinse godsdienst en evenzeer op 
de kleding.

De mentaliteit van de Romeinen was echter anders, in hun 
kleding moeste rang en stand tot uiting komen, bovendien 
kleedden ze zich over het algemeen veel luxueuzer dan de 

Grieken.

Romeinse kleding werd de standaard rondom het 
Middellandse-Zee-gebied. Vrijwel iedereen in Rome droeg een 
tuniek van linnen of wol, alleen de lengtes waren anders. 

Meest gedragen kledingstuk waren tuniek en toga, de laatste 
ruimvallend en versierd met banden (10). En alleen gedragen 
door de heren in Rome, zodat deze werden onderscheiden van 
slaven en burgers.

Men kende vele soorten militaire kleding. Algemeen was het 
leren kuras met metalen schubben. 
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OPDRACHT 1
• Formaat A4

• Maak een silhouet tekening van de kleding 
van de Grieken of Romeinen

• Van een man of een vrouw.

• Je mag het knippen uit zwart papier of je 
tekent het en kleurt het zwart in, alles mag. 
Mag ook in de computer gemaakt worden.

• Schrijf hier bij een klein stukje tekst over de 
kleding van de Grieken of Romeinen. Mag 
ook over de accessoires, haar en make-up.



OPDRACHT 2

1-MODE OUD>MODE NIEUW: 

• 1 afbeeldingen (minimaal) van mode uit die tijd
en

• 1 afbeelding(minimaal) van hedendaagse mode 
outfit geïnspireerd op deze periode. Plaats deze
naast elkaar!

• Omschrijf hierbij welke stijlkenmerken uit deze
periode terug te zien zijn in de outfit. Denk
daarbij aan vorm, functie, silhouet, 
materiaalgebruik, kleuren, patronen, 
accessoires en haar &make-up.



Opdracht 3
• Kunst
• Teken een Grieks patroon en een Romeins pilaar

• Grootte helft van een A4, in zwart wit
• Schrijf erbij uit welke tijdsperiode en wat het is.

• Tijdsduur halfuur



Byzantium 330 -1453
Algemeen:

Na de val van het West-Romeinse rijk is het Oost Romeinse 
rijk, met als hoofdstad Constantinopel of Byzantium, een 
belangrijke rol gaan spelen in de Europese geschiedenis. 

Byzantium is het huidige Istanboel.

Het christendom was er staatsgodsdienst met de keizer aan 
het hoofd. 

Vanuit het byzantijnse-romeinse kleding ontstond de 
liturgische kleding(12) zoals deze in de rooms-katholieke kerk 
in de middeleeuwen in gebruik is genomen en nog steeds 
wordt gebruikt.



Byzantium



Romaanse tijd 1000 -1200
Algemeen:

De tijd rond het jaar duizend vormde een scheiding tussen de vroege “donkere 
middeleeuwen en de romaanse cultuur. In Europa werden kerken gebouwd in een 
stijl die een synthese was van Byzantijnse en Karolingische (frankrijk) elementen. 
Parallel hiermee liep de ontwikkeling in kleding. 

Kleding vrouw: 

• Chainse een lang onderhemd van linnen

• Cotte een zijden of linnen onderkleed en een vaak iets kortere Bliaud(een 
overkleed) deze laatste leek op de Romeinse tunica

• De ronde halslijn ontwikkelde zich tot diepe split. Het accent kwam op taille en 
boezem doordat er een breed taillestuk werd gedragen waar koorden kruislings 
omheen werden geknoopt. Daarbij losse cape

• Haar ongehuwd lange vlechten met een band om het hoofd getrouwde 
vrouwen vaak hoofddoek.

Kleding man:

Bestond uit chainse (onderhemd), cotte (soort tuniek) en bliaud (overkleed)

Haar: halflang haar met baard en snor.



Romaanse tijd 1000 -1200
Kleding
1=grote oorhangers

2=vrouwenschoen patin of ze liepen op blote voeten

3=mannenbroek of braies was in zijn primitieve vorm een tussen de benen 
geslagen lap, door een gordel omhoog gehouden

4=Men droeg ook kousen, ook beenlingen, hosen of chausses genoemd, 
vormeloos en opgehouden door kruisbanden

5=De kaproen was de meest voorkomende hoofdbedekking, vooral bij het volk

6=linnen beenlingen

7=ingeweven of geborduurde cirkels of vierkantjes op kleding

8=Motieven uit de klassieke oudheid, zoals palmettes en acanthus



Romaanse tijd 1000 -1200


