Alledaagse stof van toen

Over ondergoed

Ondetbroeken met elastiek in de pijpen en
taille (zogellaamde .directoires') iocrden aall
het bcg!« vall dez e eeuw veelgedragelI.

Linn en hemden zijn we l het
bekendst. Vaak ge maak t van
zelfgeweven linn en. Het moest
beh oorlijk gebleek t en geloogd
worden o m het soepel te kr ij gen.
Dat duurde veel mensen te lan g en
daarom w erden cr snel laken s en
hemden van ge maa kt. Z o 'n nieuw
hemd op je blot e vel deed best pijn .
Door het wassen werd de stof w at
soepeler, zodat een hemd pas lekker
zat als het bijn a versleten w as.
Onderbroeken w aren van kat oen .
In het Victoria anse En gel and werd er
zo pr eut s ov er ge daa n dat men het
ov er .unmentionables' had , zoda t ieder
toch weer wi st waar het over ging.
Er waren opcn broeken , wa arbij de
naad tussen benen en kruis w as
openg elaten, en klapb roeken waarbij
het achte rpand naar vo ren en het
voorpand naar achteren werd
gestrikt.
N og later kw am het kri eb elige,
w ollen Jaeger-ondergoed op de
markt.
Tel daar , w at vro uw en betreft , het
aantal onderrokken m aar een s bij,
Een heel pak kleren! Zo 'n vrouw in
lang e, zwa re rokken had een statige
gan g.
Voor de genoemde sta pels ondergoe d
w as geen plaats m eer onder het veel
slan kere silho uet van de kledin g,
vooral van na de Eerste
W ereldoorlog .
M en droeg toen de charme use
ar tikelen, bij voorb eeld die va n Jan sen
en Tilanu s.
D oor de snelle verande ringen in de
maatschapp ij zij n veel kledin gstukken
ver dwene n .
Laatst zag ik een vro uw tegen de
wind in fietsen met tot bov en de
kni eën opg ekr open rok cn ik dacht
eraan hoeveel .mooiet' ze er zou
hebben uitgezien in lange rokken.
Het past nu niet meer. Stel je zoiets
een s voor in een Scat Ibiza of zo.
Kàn niet meer, hoeft ook niet.
M aar ik heb het wel eve n gedach t.
Riet Luiten
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