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PETRôôN 2 
 

Vleede keer hè 'k u al verteld hoe 'k as maaisie in Slierecht kwam te weune omdà m'n 

vaoder in de Scheveningse haove uitgebaggerd was. En ok, hoe moeder de petrôône 

uit de "Haagsche Courant" miste. Goeje raed was duur, mor moeder wis t'r wel wat 

op. Ze liet mijn een jurk op zicht haole in de winkel van weduwe Meijer. Niet dà ze 

'n nieuwe jurk wou kôôpe, belnêênt! Neeje, ze wou 't petrôôn van die jurk gaauw nae 

maoke en dan mos ik  die jurk weer vlug trugbrenge, met de boodschop dà ze 'm niet 

hoefde. En dà vong 'k wel zô raor, hee. Dat durfde ik echt niet, hoor! M'n moeder is 

toen lachende mee trug gegaon naer juffrouw Bartie en hèt percies verteld hoe de 

haomer in de steel zat. En wat denk ie? 

 

Klandiezie 

 

Juffrouw Bartie gaf t'r grôôt gelijk! Dat zel wel vanwege de klandiezie gewist zijn, 

want moeder zal d'r best wel 'n lappie stof gekocht hebbe. Zukke gehaaidhaaid was 

per slot hêêmel me moeder d'r stijl niet. Weet jie wà nou zô raor is? Van prijze weet 

'k nie meer zô hêêl veul, mor ik schat zô van ongeveer vijftig cente de el en je had 

zes el nôôdig. De mode was in die tijd (1929): 'n lang recht lijfie, een figuurnaedjie 

vanaf de schoere tot de borst, een korte rechte rok, gerege of geplooid aan 't lijfie, 

een kraochie med 'n rêêpie kant 'r langs of 'n zjabo mè knôôpies vastgezet 

middevoor. Zô 'n zjaboochie maokte je zelf. 'n Kwart el crèpe de chine, seuventig 

centimeter brêêd, daer knipte je een vierkant lappie van ongeveer zeuventien bij 

zeuventien centimeter, een kantjie d'r langs (aaindelôôs zoeke netuurlijk en de 

winkeljuffrouw mor geduldig wachte!) en met drie paerelmoere knôôpies wier dat 

zjaboochie, met de punt schuin, onder d'n haals vastgemaokt. 

 

 

 

 

 

Kantjie of striksie 
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Ja, 't is onvoorstelbaor, dà je in zô 'n winkel 's aeves net voor achte nog eve 

binnestapte voor 'n kantjie of striksie en dà je host gêên keus kon maoke, zôôvel as t'r 

voor hande was aan lintjies, kraochies, knôôpies en gespe, te veul om op te noeme. 

Om 'n achste el (achtenhalve centimeter) crèpe setijn gong ie rustig zô 'n zaok binne 

en vroog dan ok nog gerust ovvie 't ok eve bij daglicht moch bekijke. Dan gong de 

winkeljuffrouw met de rol onder d'r aarm naer de winkeldeur om ie eve laeter veraal 

mor met dien achste el as 'n tevreeje klant de deur uit te laete gaon! 

 

Glimmende trouwjurk 

  

Ja, 'k zou nog wel meer uit m'n herinnering kanne opdiepe, mor dan wordt 't stuksie 

te lang, 'n aander keertie meschien. En oh ja, wat zô 'n achste el kosttende? 'k Zou 't 

zô gaauw nie meer wete. Mor jaere laeter maokte ik m'n trouwjurk van witte crèpe 

setijn, dat was dof aan d'n êêne, en glimmend aan d'n aandere kant, en die lap, van 

vijvenhalve meter kostte toen fl. 24,32. 

Aan U, lezer, te berekene wà zô 'n rêêpie van achtehalve centimeter van die stof 

kosttende! 

 

Nogmaals hartelijk dank voor uw bijdrage mevr. H. de G. 
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