KEVELAERS HEIMATSLIED SLOEG IN GEMERT AAN...

&rkele aantekeningen bij het G?lurers Liedje
door

J.J.

Koekkoek

ouders.nij naar tle Paters van
het
kasteel
in Gemert om daar nijn opde Heilige G,eest op
leiding tot pater te beginnen.
Naast vele anttere dingen leerden we daar ook het Gimners
Liedje. Ik heb het altijd een mooi liedie gevonden zowel wat
tekst als wat melodie betreft.
Nog in hetzelfde jaar dat ik ne in Gemert vestigde lararn ik
in Kevelaer. Terwijl ik daar rondliepr kl{an op een gegeven
ogenblik een hele optocht het grote plein op dat midden in
Kevelaer Ligt on de Genadekapel. fk dacht even dat het eerl
Irocessie was. Dat bleek echter niet zo te zijn. De optocht

In

septernber 1929 brachten nijn

uit een harmoniegezelschap en een of meerdere gilden
of iets dergelijks. Op het grote plein stelde men zich op en
nen begon een lied te spelen en te zingen. Tot rnijn grote
verbazing hoorde ik daar tle nelodie van het Gihrners Liedje.
En daar wilcle ik toch wel neer van weten. Op r[jn vragen vertelde men nij alat ze het rrHeinatsliedrr g€zongen hadtlen.
In een boelffinkel kocht ik ne een boekje met gedichties en
verhaaltjes in het Kevelaers diaLect, waar ook het bêwuste
Ileinatslied in was afgeatrukt. Zo klram ik aan de weet dat het
lied geschreven was door Theodor Bergmann en dat de muziek
van Gerharil Korthaus was. De nelodie rÍas er niet bij aangegeven, naar in die boekwinkel had nen wel een los blaadje
liggen net tle melodie en men gaf mij daarvan een kopie.
Bij navraag in Gemert bleek rnij dat verschillende rnensen toch
wel op de hoogte waren van het feit ttat het Glmners Liedje
gemaakt was op de nelodie en gedeeltelijk ook op de tekst
van een rt (bêdevaarts) Iiedfl uit Kevelaer of omgeving.
bestond
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Navraag in Kevelaer leverde nog het volgende op:Ilet Heimatslied werd in 1912 geschreven en was oorslr.onkeLijk betloeld
als Heinatslied van Kevelaêr, maar het werd geleidelijk het
Ileimatslied van de hele ongeving, zelfs van het hele noordelijke deel van het gebied aan de Nederrijn. Verschillende
dorpen zingen het in eigen dialect. Zo heeft men het }ied ook
in Blitterswijk overgenomen, waar het intlertijd door het
hoofd tler school, de heer A. Rotrgen, rrvertaaldrt werd in het

Blitterswijks.
Het is wel aardig oÍt de tlr ie teksten eens te vergelijken:
Het Blitters$ijkse lied is een vrijwel letterlijke vertaling
van het Kevelaerse lied. Pastoor poell in Genrert heeft hei
eerste en laatste couplet iets vrijer en naar mijn mening beter rrvertaaldrr. De verdienste van poell ligt bovendien ook
nog daarin ilat t{j in het tweede en derde couplet iets eigens
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WOR HÓN EK T'HOSS
Vcrtont von Gcrlurrl Korhrur

Wor h6r ck t'h00r

-

kcnt gci mln

l:ndt

Gàn Bacrgc sóncjbclecjc,

Gin dricwcnd Wrtcr trí&t cn Band
Voerbcj an grotc Staclc:
Dor, wordc Nirs docr't Fladdand gltt
Wor in dcm Baend ct MalsÍt rritt
On wor dc Kcd<Íoarr quekt tu't L00,
Dor lrór ck t'h60Wor op dc HeiJ dc Locwrck rcagt,
Dcn Hars sprcngt docr de Sánrcclc,
Wor ons dc rld<eSágcn brengt
Dc Acrbcijshend voll Sdrwcclc,
Wor in et Koarn dc KlappÍor dro€mt.
Van Frcld on Wcljc rond ómsocmt
So

frindlek rocst ct Burcnho0,

Dor h6r ck t'hii0.
Wor glrn de L0l cn orpcn.Hrnd
In Not dcNorbcr rcikc,
Foer Gott on Kcrk on Yadcrhnd

Noà

fras ston,

as

dc Eikc,

$/or macnn'gcn DrómcÍ, mrcnn'8c
So gut cs, as dcn rndcm ok,
Wor :ecldc Stdt on gÍot Gcdri3,
Dor h6r ck t'lrt8,

$&,

Prlcr gcf ow Lanil rnar dlcmocl
ln Nord, Ost. 5&l on Wetc,
- Ok mecnn'ge grotc Noct cr horl Mln Lacndóc cs ct bctcl
Hlcr storid mln Wcg, hler l0lt mcl ot,
So Gott wcll. clns dc Dojclclo*.
Dann rdulcft rncl op ct srcctrc Kr[C:

HlcÍ hóft hln .1081

drie liealteksten Daast elkaar afgeatruL-t.
Links het lieal va! Kêvelaer, in het niitilen itrat van cenert,
rechts van Blitterstri jk.
De
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HET GEMERTS VOLKSLIED

WAOR HUUR IKTEIruS
door schoolhoo-id wijlên A.Rongen.

l.
Van w& ik bén ? Kêëncte qai oÉ làant ?
'l Hé gín oesn'wde tàppe
'l ts p,at leik as m'n oopen haant
Gín spooí hê hieir te stóppe
06r wfu de Bips kaml aoit de
tangts pèèrse ièèJ èn bÉmmegaet
En wór de gíael vo, ,iêsse srón
D& bán iR vendan (bls)

n

'

Waor huur ik thuus?Kcnt gcaj mien lalld?
Gèn bcrgc sneej bclaajc
En driëycnd watcr &ckt ennètr band
Vurbeêj an groétc stèjc
Daor waor de Maas dur 't vlakland gót
Waor icn dc wci't Mcibluumkc srót

En waor de kikvors kwàkt icn
Daor huur ik thuus (bis).

't lics

z

W6t't Restael máí deege stí
ln d'aawè gaít te dí@me
Ot ? wn 't laant vdn íweaae

Wï Daoitse Hdders komne
Sunt Wi embíórt nle v0í de clóót
Geprkt hè 't hailich R6ns get66t
En wór m'aatteit te kéêrt bft g6n
D6r bên ik vendan (bis)

Waor op dc hei dc lèwÍik zingt
Dcn haas springt dur dc smcele
Waor oos dc rièk dc zègen bringt
Dc èrbeidshand vol zwecle
Waor icn dc iog de kl.proès blcuit
Ien vêld cn hof't grci ioCa grcuit

Zè Yricndeluk róst 't boercnhuus
Daor huur ik thuus (bis).

3.

W& 0we laengk op 'n ketauv
De weevers krcm zich wêrtk
En niêmmes nie, van longk ól aaw
Van 's wífteks l6êp ieit mèrkte
W6t híl gÍn ,,ilt wáz èn 't btíl stit
W& elle vêei han èn han wil
W6r gaet da vímde llnnên án
D6t bén ik vand^n (btst

4
N

zégde gaÍ, dà

I

Uttet ts

ln Noon Zaoit, Ost ót Wéste
N4dê gal 't" ge hég ,t nts
Want tR vlng GÍmmerÍ

ï

Dééite

HIek ston mh wIeW, cn htef hfi ók
As 'l Gèt ben ft ttaÍ mel de któk '
fult këmt 'r op m'n kaols te stón:
Hal 's hfqr vaad1an Wl

r

aor gèr de luuj 'n oopq hard

Icn noëd dc naoberc rsikê
Vur God cn Kert cn Vaderland
Nog vàst 3taoa ls dc cikc.\Yaor mcnnigcn droëmer, mcnnigc sok
Zó eoèd ir rs dcrr rndcÍr èk

waor zcldc striëd ir, groàt 3cdnrus
Daor huur ik thuur.(bis).
Prièst 8Êêj ow tand, mrr rllcnèl
Icn Noord, Oëst, ZuId cn Westc
Ok tncnnige gottc lroot ls brol
Micn durpkc is 't bèrtc

4ieÍ stond micn *iè9, hiér luqlt uccj ók
Zot God wil èns dc do?ic*lol
Daa scfuief mcej op 't stiëDê lnrus
Hicr huurt hcrj thuur. (bb).

(N.8.- Voor de juiête 6pelling
van flVan v8r
van lÍin Vos in GebertÊ Eeem,

laargang
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n,

ik bénfi zie hêt artikel
1978, p. 112 e .'r. )

Deel van het nanuscr ipt van ale nuziek varl
het f,êvelaerse Heimatslieil,
geschrevên in 9/g maat.
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van Gemert heeft verwerkt: het kasteel en de wevers. Daarbij
vind ik dat zijn tekst heel goed rlooptn, voorzover ik dat
als niet-Gênertenaar kan beoordelen.
Ik heb gehoord dat men pastoor poell wel eens beschuldigd
heeft van plagiaat of diefstal. Nu is diefstal: iets wegnà_
nen tegen de wil van de eig€naar. Of dat hier het geval is
gehreest betwijfel ik sterk. Ptagiaat is volgêns rvan Daler.
nhet overnenen van stukken, gedachten, redenóringen van an_
deren en deze laten doorgaan voor eigen werkn. Ik heb begrepen dat het geenszins de bedoeling van poell geweest ia on
het te doen voorkomen alsof het helemaal eigen werk was; er
waren dan ook mensen die op de hoogte walen van het feit dat
de nuziek helenaal en de tekst gedeeltelijk van anderen was.
Verschillende inlichtingen over het Kevelaerse Lieal heb ik
ontvangen van een medewerkster van de Kevelaerse uitgeverij
Butzon und B€rcker. Zij deelde me ook nede dat het lietl ook
in Blitterswijk gezongen werd, en ze tekende alaarbij o.a.
aan: rrvon einen Plagiat kaÍrn nan wohl in dieseo Fállen nicht
sprechen, vielmehr hat das Lied eine gr'óssêre Verbreitung
gefunden. . .rl

Zij stuurde me de tekst van het Blitterswijkse lieat - het Gemertse was haar onbekend - en bovendien stuurde ze een kopie
van het oorspronkelijke nuziekhandschr ift van Gerhard Korthaus, dat hierbÍj op halve grootte is afgedrukt. l{at mij hierbij op viel was dat het in 9/8 maat geschreven was, terwijl
ik het altijd ín 3/4 naat gezongen had. Ik haal het in Kevelaer trouwens oolr ín 3/4 maat iroren zingen, en ook op het
eerste muziekblaatlje dat ik kreeg stond het in 3rl4 rnaat. Bij
navl'aag bleek dat het in Kevelaer al zeker vanaf de h'irrtiger
iTg"_i" 3/4 nlaat gezongen wordt, vernoedelijk onatat <lat gemakkel i jker te zingen is. Ik neem aan alat hei in Gemert van_
af het begin in 3/4 naat gezongen is, al lo:eeg ik uit Gemert

in 9/8 maatl
heeft me verteld dat pastoor poetl het lietl rte eerste
keer heeft laten zingen in 1923 bij de opvoering van het toneelstuk trDe Vestaalse Maagdn. Ik hoop dat nen het Glnrners
Liedje nog lang net plêzier zal zingen.
de nuziek

Men
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