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lakensch buls en eene bombazijnen broek dezer k1eding heeft ve?yangen, Het witte llnnen sloofje
ontbreekt eehter nimmer aan d.e kleding van den
boer ult de Meijerijrde feestd.agen al1een ultgezorLd.erci. Schoenen worilen bli den minderen stand meesta1 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 gebloemd katoen overtrokken en de lange jas, dikwijls 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 oudere vroulren van geringe stand. en in de meer afgelegen gemeenten als GemertrBoekel erlz, nog veel
in gebruik, een zwart merinos of lakens jak waarover een blaurare doek met witte bloemen gespeld 1s,
rode of blauwe wollen rok en blauw llnnen voorschoot, 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 getoond voor Oude kleding.Hoogste4s'ten behoeve van verkleedpart{jen, Toch is de kleding zozeer een d.eel van de
Volks- en Heemlnrnd.e, dat ze orLze belangstelling zeker
.
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