
HET GEMERT S VOIKSIÏED:

Va,n w0r ih bdn?
Onder bovenstaande titel schreef ?astoor poel1 z.g. ongeveer
een halve eeuw geleden, op nuziek van G.Korthausrvoor Geroert
een eigên volks1ied., dat vand.aag de dag nog steeds door de
Gemertenaren bii feestelijke gelegenhed.ên uit vo11e borst ge_
zongen wordt. fn de rrKroniek va4 d.e geneente Gemert'r,{e jrg.
nr.16 werden'tekst en nelodie afgedrukt. Deze tekst êchterstaat in een aroateuris ti s che spelling vo1 inconsequenties enonjuistheden. 0nspelling i.s daaron nodig (zie hieronder):

Van wdr ik bén ? Kéénd.e gaj ons laant ?It Hé gln besndwde tbppeIt Is plat lejk as nrn oopen haant
GÍn spoor hé hiejr te stbppe
D6r vór d.e Rips k6Íot aoit tle Pll
l,angks pèèrse hèèj èn brémegael
En wdr de gràef vol- liesse stdn
Dór bén ik vand6n (bis)

lí6r tt kestael roár deeger stl
In d.raawê graft te d.ïoome
0f rr van tt laant van Svverzae
l,Ifr Daojtse Ridders konme
Srmt Willenbrbrt nie ytr de tl86f
Geprlkt hèrt hajlich R6ms ge166f
En w6r n'aa1têjt te kéérk bllf g6n
D6r bén ik vand6n (lis)

Wdr Owe laangk op tn ketaw
De waevers krom zich wérkte
En nienmes nie, van j ongk bf aaw
Van rs wlrrelts 166p lejt nèrkte
lí6r hil gfn wÍLt r+áz èn rt bltf stil
V6r al-Le vreej han èn han wil
1^/6r gaer d.e vrlnd e ltnnen án
n6r bén ik vanddn (tis)
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A1 zégd.e gaj, dè ,t bÍtter is
In Noort, Zaojt, Ost bf Wéste
A1 zégde gaj 't, ge h6g 't rois
l/ant ik ving Gtnnert rt bééste
Hiejr ston mrn wiejch, en hiejr lajt 6k
As.rt Gèt beliejft wdr naj de klàk
Dan kbnt tr oB ntn kraojs te st6n:
Haj 's hiejr vand.6n (tis)

Verantwoorcling van d.e nieurrre speLlinA
3ii het omspellen van het Generts volkslied stuit rnen op en-
kele noeilijkheden. Men kan consequent a1le assinilaties in
de spêl-Iing weergeven (zoa1s het volgens onze regels zou
noeten) óf nen kan e1k woord. spellen zoals het geÍsoleerd
wordt uitgesptcoken, niet beÍnvloed. d.oor de eraan voorafgaan-.
de of d.e erop volgênde klanken.
Volgens d.e eerste method.e zou lnen bv. in het tweed.e coupl"et
noeten spellen: t"t.hajlich Rdns che186f" (g wordt inners
ch na een toonloze s ) , volgens d.e tGede nethóae spelt nen:rrrt hajlich RSms ge166f't, en laat nen het vervolgens aan de
spreker (zanger) over on g te veranderen in ch in de uit-
spraak. (nij aoet d.at toch vanze1f, rn soort autonatisne in
de taal. Zelfs nenseá die d.enken dat ze het niet doen, as-
sirnileren toch).
Het voordeel van de eerste nethod.e is d.e exactheid, het na-
d.eeL het wat noeilijke woortlbeelci voor ale 1eek. Eet voord.eel
van de tweecle nethotle is dus de betere lêesbaarheid. Boven-
dien, roaar nu begeef ik me op muzikaal terrein, het is no-gêIijk dat nen tijclens het zingen op sonmige plaatsen pauzeÊ
inlast, die in d.e gesproken taal ongebruikelijk zijn. Na een
pauze vindt er geen assimilatie plaats en spreekt nen het
woord. uit zoals het gëlsoJ,eerd zou r+ord.en uitgesproken. On
deze reclenen is het Geroerts volkslied hiey zond.er asein.ilaties gespeld.

W.J.Yos jr.
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