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Niet alleen d.e jongensróók d.e grotere meisjes van d.en hand.-
weveï zager: uit naar fortuin.
or or wat werd.en d.e haren toch mooi gekand. en gestreken. De
klonpjes heel mooi gesóhuurd.; d"e voorschort (scholk) mooiin d-e plooi-en en vouwkes, d.e witte reepkesche muts netjes
gezet en zoo trokken de meiskes naaï buiten. veel- nooiàr
d,an met d.ie grillige en vreemd.e hoed.jes van onzen tijd. Derritte muts is van oudsher in Brabant, en ook in Gemert een
echt vrouwehoofd.d.ekselr trog d.ateerend.e uit d.e tjjd. d.er eers-te chri-stenen.De witte muts is een namaaksel_ of overblijfsel
van d.e vïouwensluier, waaïvan st.paulus spreekt in één
ziiner brieven.st.Paulus zegt: Dat d.e vrouwen niet ongeslui-
erd. ter vergadering komen, mei ged.ekt hoofd. en d.ó oogen
neergeslagen zoo zij uw gebed tot d.en Alnachtige (r,.xr.xÍr).
Toeh geloof ik d.at onze weversmeisjes van vroeger weI eens
gezond-i-gd. hebben tegen hetgeen st. paurus voorschreef , want
men loerd.e toch zao graag eens naaï l-inks en rechts en men
maakte ook zoo gïaag een gemaakte hoest om toch maaï opge-
merkt te r*orden, al was het t{jdens d"e l{oogmis ! !
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Eqn mantéI was vooï d.e weversdochter van toen onbekend.. A1-
1en d.roegen een d.oek in d.en winter, d.e zoogenaamde 'neuzik'tïan zwa,Tte of grijze wo1, met vier of vijf speld.en op het bo-
venl{jf van d.e japon vastgespetd.. Bij zomerd.ag was d.it van
1i-chtere stof, gewoonlijk zwart fransch rfnerinos, met fijne
franj es.
De bened.enarm of pols werd. voorzien van polsmoffen of zwar-
te manchetten, echt hoor! nog van kraaltjes voorzien ook.
Kousen waren geen bekend. a1s zwarte op zond.ag.
Een flink baai rokje, bruin of muiskleurig en.....als het
d.an maar wou regenen of als de weg maar smerig was, d.an werd
d.e japon een eind"je omhoog gelicht en d.an zag merr het baaie
rokje soms met een rood. of blauw lintje afgezet! !

Geen taschje aan d.e hand.; rozenkrans en zakcloek in d.e iltesil
het kerkboek j-n d.e hand.rzoo trippeld.e men naar d.e kerk. En
a1s d.at kerkboek afkonstig was van den ttvrijern, dan was het
vaak een héél mooi, en was men er niet weinig trots op! !
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