
LIEDEREN VAN GEI4ERT - 1

et dit artikel wil de redactÍe van Gemerts lleem een ru-
rhet Gemertse liedr wordt opgdekend:briek openen haarin

en behandeld op eenzelfde wijze als ook over het plaat-
selijk dialect wordt gepubliceerd. Eerdêr werd in ons tijd-
schrift al geschreven over - hoe kan het anders - het ënerts
Volkslied rrVan w6r Ík bén'r. Maar er zijn nog meer publikaties
dienaangaande verneltlenswaard (1) . Terwi jl voorts geïnteres-
seerrlen opnerkzaam zii genaakt op een reeds bestaande collec-
tie, gevormd door Ine Jonkers en ondergehacht in de ver.zane-
lingen van tle lleernkaner.

WEVER TE Een cht van Abraham van CoIIen.

In het onder redactie van socialistische voornannen als Van
der Goes, Gorter, Henriette Rolanal llolst e.a. uitgegeven so-
ciaal-denocratisch maandschrift rrDe Nieuwe Ti jdrr publiceerde
Ábrahan van Collem in 19O9 eqr aantal zogeheten rrliederen van
huisvlijtrt. Eén daarvan wàs het hiernaast afgedrukte gedicht
over de rrWever te Genertrt. Naar een mogelilr bestaand hebben-
de relatie tussen een wever van hier en Van Collemreen reder-
lands dichter van naam, kuníên we slechts gissen.
De jongste uitgave van de Grote Oosthoek Encyclopedie schrijft
over hem dat hij, stanmentl uit een joods gezin, werd geboren
in 1858 te Rotterdam en overleed in 1933 te Heemstede.Na een
handelsopleitling was h{j enige tijd directeur van een confec-
tiefabriek. Meer en meer zou hij zich echter richtên op de
poëzie. Later vooral bezield door het Russisch connunisme
schreef hijrrbrandentl van medelijden net ale noden van het pro-
letariaatrr.
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trIEVER TE GEMART,

Uit den vroegen voor.tid
In zijn wooa van bergkrijt
plagge, wier en teer,
,Hol van holenbeer,
Spoelend rvoelt.

Dat de haspels tiliken aan de dorre wandenEn de_ draad heen-om-schiet uaar zijn handen,Het kleine dienend weverke voor zrn gestoelt.

In gebukte, tusschen
Een beschot, aan lussen
Wanke I boven hem,
Voet en aÍm omklem ;
Spannend plant.

3,1.n:: -,!l*0. teeken. dat zij n voeten_wiesen
-rret gevaarte, laat uit houten klossen vliegen,De getwijnde draadjes tot een bont-vierkant.

Voorbi.;' venster_inham,
Droeve kleine oogvlam,
In het hujs van plag,,
Largzaam kruipt de dag,
Glijdt en vleit

Eo laat schuwe slangen langs de wanden schuiven\'oorr een ris van loovertjes uit stofjes kruivenOp het dienend *.uerk. in blaauw habijt.

Uit de spoelverblijÍjes
Vallen ruitenljfjes
Bij den rythme.tik
Tot een kleur,opschik;
,,Werkertje, in vuur 1..

En zijn aandacht spant de draadjes zonder glissenErr ztn meester hoeft geen vezeltje te missen.
,,tvteester geeÍt vief dure centjes ieder uur,,.
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Piet van Schijndel stuurde ons de navolgende rrsnartlaprr die
in Gemert gezongen werd toen de tran voor het laêtst reed:

DU\I TRÀM

Het is nu toch zo ver gekomen
dat je staat aan ale rand van rt graf
nooit zullen wij je meer zien stomen
het nensdon wiltle van je af
ik weet niet of je rt wel verdiende
dat zo gauw je einale kwan
Ik voor nij ik zal je nissen
tlie goeie ouwerwetste tran

REFREIN :

Maar niemand hoor je klagen
of treuren nog om jou
want in je glorie jaxen
was het een betere tijd dan nou

l{at een feest als ik met noeder
ïToeger rnet je mee kon gaan
het deerde niet aI k{am ie Puffend
uren na vertraging aan
als ik tlan rs zomers net je reisde
in wit kostuum of blaurr geruit
na een uurtje kwan êen ieder
helemaal in gruis eruit
vanaf je schoenen tot ie das
zat je onder tt stof en onder rt as

REFRDIN: Maar niemand......

lÍie mocht je al niet vervoeren
iedereen reisde Ínêt je mee
je reetl naar Bedevaart en Kermis
stopte haast voor elk caf6
stiekum kon je een glaasje pikken
tot de conducteur je riep
ook iedereen wilde je helpen
als je soms de rails uit tiep
en voor een kaartje van veertig cent
kreeg je een reis haast zonaler end
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De tramlokomo t ief
gêslooPt in 1935.

rrGemer t Í - bouvjaar 1881t
De foto dateett uit 19301

REFREIN ! Maar niemanal......

Àch je maakte wel eens stukken
wie heeft niet een keer abuis
ik hoorcle wel eens enkelê malen
dat je ergens reetl in rt huis
naar dê autobus die was gekomen

ontnan ie zelfs ie laatste klant
je eigen graf tlat ging ie graven
voor haar welzijn reeal Íe zand
ach stutrPer wat haal je nisilaan
tlat je voorgoed moest varr de baaÍr

REFREIN: Maar niemantl......
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Martien van der Wijst schreef ons:
Uit de trover lever ingrr, via mijn noeder, die dit jaar de leef_tijd van 88 jaar bereikte, onderstaand lied, dat zij ver_
schillende nalen zong. Het Ís een soort ballade over een Ge_nertse veldwachter, die niet al te hoog aangeschreven stond.
Het betrof Adrianus van de l/ateren. Het iied spreekt voorzichzelf en laat zich ook niet te moei\lr daterên. De tekst_dichter zal nel niet helenaal onbekend zijn gebleven in die'dagen. Ofschoon het relaas niet lovend is- vàor betrokkene,
meen ik dat publikatie nu toch wel verantwoorcl is, ook omdaihet veel nensen zal herinneren aan die rrgoeie ouwe tijdr.

Laat ons aI te saÍnen zingen
Jalus kan de kost niet winnen
5O gulden bij zijn tractement
Dan is Janus weer content.
refr.: Heer wil heÍn beschermen.

Adrianus, ons behoeder
Wa"s in Padua eens broeder
Maar hij deed niet als rt behoort
Daaron zetten ze tm aan de poort.

Medernblik dat had hem later
Ook al gaurv weer in de gater
Nauw was hij er in de guid
Of hij rnoest de poort weer uit.
In Den Bosch en Beugen Ínede
lÍat ze daar met Janus deden
Ja, daar was het ook niet mals
Eruit moest weer de arme hals.

Nu van iedereen ver laten
Zag men hen in Gemerts straten
Met revolver en rapier
Handhaaft hij de orde hier.

I{aar gij moogt hem zo niet laken
Hij kan zeer goed nutserd naken
Hooien kan hij bJ.iksems vlug
Gezaagde boorn ttraagt hij op zrn rug.
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Ook vernelden wij in ons zangen
Hoe hij paling weet te vangen
Als hij op Koks aan rt poeren is
Dan is het Ínaar zelden mis.

Toen zijn baas nog placht te .iagen
Ging hij mee de ganse dagen
Nooit had hij een bêtere hond
Dan hij hier in Janus vond.

Anders ziet men hem maar zelden
In het bos en op de velden
Des te meer op het stadhuis
l{ant daax hoort hij blijkbaar thuis.

Nu jaagt hij niet meer op de hazen
Op fietsen zit hij nu te azen
2O pakt hij er sons op straat
rs+orgens voor de mis aangaat.

I s-Avonds tegen elf uren
Kan hij zich ook nog eens kuren
Itree hen, die bij bier of wijn
Dan nog soms aan rt kaarten zijn.

Heeft hij u nog eens te pakken
En ge kunt goed fietsen lakken
O, dan geeft het nienandal
Want hij schenkt u wel tt geval.

Maar hoort gij niet tot'zijn vrinden
Dan zal hij u weldra vinden
Kont zo naur+ niet wat hij zweert
Dat heeft neer dan 66n geleerd

O, hoe durft hij rt nog te wagen
5O pop er bij te vragen
Maar de leden van de Raad
Gooien het geld ook niet op straat.

Men schonk hem, is rt geen schande
F,en stel nieuwe fietsebanden
On maar munt er uit te slaan
Als hij naar Roernond nocht gaan.
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Neen, geen farizeeËn streken
Baten hier om goed te spreken
Donderjagen van die vent
Mispunt algeneen bekend.

N.B. Over Adriaan va4 de IJateren verd al eerdêr in onstljdschrift gêschreven in [De vetdvachter en destloper - een sctlets uit l9lOn (cemerts Heêm, Jrg.24,1)82, p.z6 e.t.)

(1) ovERZrc[T vaN DDRDER rN oNzD ur.fGAVEN GËpuBLrcEERD
MATERIA.ÀL ÍIIDT GEMDRTSE LIEDN BETREFFDNDII.

- Ove. rVan tor ik be ,, Ocnertsr volkslied rrumrrer éérr,werd geschreven in cemerts treenr .l16.ZO,1!f8,nr.4.
- Over schutsliederen van resp. Joiis en 

^DtoIius_riiLteverd gêschreven in "Dor heclde cle skut,,, ariara}.en iotde Beschiedenis van cemert nr.9, (1982),
- Over een.St.Severus-1ied (patroon vall de weversgêze1_schappen) t,'erat seschrevên in ceme!rs Heem nr.47 (p.it)
- Over.een lied van hêt Hubêrtus_gildê ln cêmerts Heem 43.
- Ovê! êen liedjêrbaj rt kátsebalre' v€rd seschreven incemerts Heêm, Jre.23,1gB1 ,p,7 er\ 117.
- Over hêr riedjê van her pumpke (een carnava-rslied) LnCemêrts Heêm .trg.Zt, t979, 

^r.1.- Over een feestlied uit 1898 eêmaakt b.A.v. hêt 5o_jarigbestaan van de Nazar.e trrscho o i i,,, c","it. si"À ái,- tglép.2l e. v.
- Over een jubellied bij het gouden jubitêun irr 189? vande-l{ev€rscompa8nie,'Loriph;BÍ in éemerts U..q,,-í"e.Zg,19a4,nr. i .p.1j.
- In. cemêits Heem Jaaraang 25,19a3, nr.4. werd voorts ae_schreven over een semeenteraaasbástuit uii reii-r.,à""oijcenert-markt voor riedjeszangers en muzl<a,r;;í'*;;. 

"""_
Binnen het bêstek van dit artikel mag voorts rriet onver_
T:i9 brijYgl de prachtise uitsave vai s""0""t"-i."'n",,,Iyíó van ILTEDERDN ËN DANSEN UIT DE KDMPEN0 geschrevendoor Harrie Franken. In dit boek i. t"1,.rrai"i-"""- i.g".^".onMoordlied" opsêtekend dat als onderwe"p n""it -.."-i1lrlí"_
lijke._moord te cemert a9p1eecd.-X.t ""ra'e."""i""-.p'"" I'i;"van ,,de voser vljêsrr (p.162_lbf).
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