
va," zi', muren 1s Gemert zeker a1s ee,, ,starc huus,

, - Np, er nog op gewezen te hebbd;;-.i;t de voor_' burcht van het-Gemertse Kasteer orirsir;"k; ii;owap uitgegroeid tot een bekoorj:jt t"h;;I; ;i|ischrljver +oq lets over het hoeki;"IiJ;en'ui_t- 1434,meestal minder juist donjon genbe*a.. "ix 
"iteer: 

- 'rrHet archltectoiisch ro Lefaigruk"-rro"iip;il;;;;"
T"t.zijn hoge trapgevels en traigio"""", ook wel
$orlon-genoemd, is gelukkig g"5p."=d;'ook het be_l-endend.e ged.eeite met d.e pooit is noi ""0 ,""r0. -zeker voeren hler d.e militalre "isln'niet meer debover:rtoon. Hler is iets ontsiaanl art--"*i [""i,u["militaire architectuur .'ay: zuiaeii;iier streken her_lnnert en voedsel .geeft aan c)r1ze nelging tot """-romantls.che: opvatting rr"r- h"i--i;"e;i;;fiop""r; ""

,Het gedeer-te ult 17s1 (toen gaf her{l}?;'S]hannaalthans toestemming voor de"bouw)-rrE"o"""',nl"I"a
!l:l spreu]<l: 1s in 1740 in achttiu"au eeuwse re_nalssancestiil verbouwd. Het ver100r zijn vlerkantetrorm d.oordat de ingangsvleugel verdwe6n.

++++++++++ l{ 'J 'vos

fn een bekend bou}l.ultgegeven ln het jaar 1g57,verlucht met prachtige fraten van vareitij" gi"g'
_e.n Braet von ueberfetot, getitel-d ,Neederl_andsche
Kleed erdragten'|t komt d.e 

-v61gend 
e teisi:;;;;T-;u""plaat V):itranarouwers uit.-de- Meijerij van r s-Hertogenbosch,provlncie. Noord-Brabant, uitgaand-e om veldarbeidte verrlgteR. Het gebruik van den os a1s i""tai"",zoo voor de kar ,als den ploeg, is in deze land_'streek bij den Sgfi4gere4 randriran 

""U ;iA;*;;;:De op.d'eze_praat vo9-rgesterde boer d"""Et o" v.oe-ger hler algem_eene kledingr thans nog air""n il--den winter en bii de meer 6'e3aaro"r, iil g;bil;k;"terwijl bij den jongeren b'er een petr eEn blaauw



lakensch buls en eene bombazijnen broek dezer k1e-
ding heeft ve?yangen, Het witte llnnen sloofje
ontbreekt eehter nimmer aan d.e kleding van den
boer ult de Meijerijrde feestd.agen al1een ultgezorL-
d.erci. Schoenen worilen bli den minderen stand meest-
a1 vervangen door J-age klompen met ri-empjes over
de voet, waarin men nog over d.e blaauwe wollen
kousen laag afgesneden-witte wollen sokken d.raagt.
De blaauwe l1nnen slopkousen worden om het been
gekrroopt en nog daarenboven door een rieupje ond.er
de kuit om het been bevestigd. Ie korte broek ls
van zwart laken of manchesterl het hemdrok met
moulren van grof li-nnen net blaauw gerult of ge-
bloemd katoen overtrokken en de lange jas, dik-
wijls nog een erfstuk van vader of grootvader van
licht gekleurd laken met l1nnen voering.
De beide op cle kar gezetene vrouwen vertonen zich
i-n hare dalgse klediJ. Zi die op de rug te zjen is
draagt een linnen muts met brede strook bij de ou-
dere vroulren van geringe stand. en in de meer af-
gelegen gemeenten als GemertrBoekel erlz, nog veel
in gebruik, een zwart merinos of lakens jak waar-
over een blaurare doek met witte bloemen gespeld 1s,
rode of blauwe wollen rok en blauw llnnen voor-
schoot, Yee1al word.t bij de veldarbeid het jak

weggelaten en a1leen d.e zwarte geriiatteerde ondermuts met
de bonte doek over cle donker gekleurile borstrok ged.ragen,
het sterk met baleinen bezette en met damast overtrokken
keursliif alsdan ztchtaab l-atende.De bovenrokken zijn gewo<
lijk blauw of zwart of rooil en geel gestreept van wollen
of grelnen stofrr. .

Ofschoon het jammer ls dat d.e bijbehorende afbeelding hier
nlet kan worden gereprod.uceerd, meen 1k toch d.at d.e ge-
'evens voor velen leetzaam, nuttig en mlsschien zelfs
nleuw zljn, Hoe welnig belangstelllng worilt er vaak ge-
toond voor Oude kleding.Hoogste4s'ten behoeve van ver-
kleedpart{jen, Toch is de kleding zozeer een d.eel van de
Volks- en Heemlnrnd.e, dat ze orLze belangstelling zeker
verd'ient' MoA.v. d,rrlijst
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