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'TA]Ï DE VOORZ]TTER.

t'Sroopond.etrr .
Na onze uitgave van llartien van d,er Wijstrs Genertse Woorden-
lijst bereikten nij d.iverse reactj.es. rt Is niet d.oênLijk deze
allenaal l ier neex te schrijven. Maar bovenstaande echt Oenertse
uitdruJdring rtsrooponder" (geheel onder water) bereikte nij te1ê-
fonisch a1s eerste reactie.
&'is geen Generts woord, w-ist ne iernand te zeggen, die net de
grote Van Dal-e a1s hulpniddei- de lijst bestud.eerde.
Uit een en ander is tot ons genoegen gebleken, dat €:evolg wordt
gegeven a,an d.e bedoeling vaÍI tle sanensteLler on niet al-l-een de
lijst zo nogelijk te verbeteren, maaï ook aan te vullen en daar
is nen, af te leiden vaÍr de reactiesrzeeï we1 rnee bezi-g.
l{i j bij Gemerts Eeenkundekring zijn dankbaar voo" iedere nede-
ueïking in deze en verzorgèn graag plaatsing of notexing van Ge-
nertse woorden en uitdrukkingen, zoals - Van der Wijst er zovele
heeft verzaneld.It Hoêft geen betoog dat gewaagde uitdrulkingen, d.ie niet alleen
in Geroert, naar ook i-n Rood.eschool, Katendrecht en Maastricht
gezegC worden en dikr+ijls biologisch nog onjuist zijn, voor
plaatsing niet in aanmeïki.ng konèn. chr.van sctdjndel.

WlE KENT DE JUISTE TEKST ?
Van Rector Sicking uit Tilburg, oud-kapelaan van Genert, kregen
we het verzoek on eens tê inforueren naar de juiste tekst van
een oud lied.je, dat hij tijdens zijn kapelaa.nstijd in Genert
\1917-1921) hier gehoord had.
Het liedje heeft betrekking op het feit, dat het wond.erbare
beeld va.n O.l,.VrourÍ van Haail€l jaarlijks op de eerste Pinkster-
d.ag in processie nàa" de kèrk van Genert nerd gebracht en op d.e
tweed.e Pinksterd.ag weer naar Eandel terr.rgging.
Voorzover Rector Sicking zich herinnert, Iui-dt een gedeelte van
de tekst aIs vol-Et: 

Ôp enen Sinxen- (of Pinkster-) dag
Dat nen dat wonder zag,

Men zoucle dat beeLd gaan haLen,
Maar rt regende al te zeer.

Men zoucle dat laten staan,
I s-Andereodaags zou het weJ- overgaan.

Kent ienand de juiste tekst? Dan gaarne bericht aan de redactie.


