Alledaagse stof van toen

Over schorten

Eengroepje dienstboden met schort uit 1925 .

Tot de streekdra cht behoorden
allerlei schorten , gerim pcld aan een
tail leba nd , met ex tra banden - de
gatbandcn - op he uphoogte.
Zij waren vaak gemaakt van blauw
linnen met een heu pstu kj e (leng) van
geruite stof. H et blauwe lin nen we rd
tijdens het weven her haa ldelijk me t
een glansstee n, al of niet met
gcsmolten was , gladgewreven om de
stof te laten glanzc n .
Na het opvouwen kon de
beh andelin g herh aald worde n .
H et opvouwen va n de linnen
schorten ge beur de op een speciale
m an ier , harmonica of muiz ctrapjc
genoe m d . D it vaak in bl okj es van 16
bij 16 cm . De scho rtba nde n we rden
er om hee n ge ro ld. H et zo klein
m ogelijk opvouwen ge be ur de
enerzij ds o m ruimte in de kas t te

besp aren en anderzij ds 0111 het
blokpatroon te vcrkrijgen .
Ook werden schorten van katoen
met ingeweven blok of streepmotief
gedragen . Als Fries bont geb ruikt
werd, sprak men van een [reesuc

sc/wik.
Bij het ui tgaan op een doo rdeweekse
dag , bijvoorbee ld naar de markt ,
werden helder e schorten voo rgc daan.
In de rou w w are n de kleuren
do nkergrijs of zwa rt.
Zelfs op hoogt ijd agen beh oord e de
schort - zij het van zijde - tot de
vro uwe nkle ding .
In het begin van de twintigste eeuw
ko m t de m odej ap on meer in zw ang
en ve rdw ij nt de schort uit het
straatbeeld .
R iet Luiten

