
HET LIEqJE

VAN HEÏ PUMPKE

mm iet omdat het door het volk ged"icht j-srnaar r+el ondat
i[lffiftli n.t d oor het vo].k aanvaard. ên gezongen word.t, noeuen
H{W we een Lietl voLkslietl. ïJant het volk a1s d.usrlanig clat
schept geen nieulr lied naar het aanvaard.t lied.erenrd.ie rloor
een enkeling op rijn wertlen gezet. Men kan zi-ch afvragen.
waarom sonmige lied.ergn aanvaard- worden en ancleren niet?Eet
antwoord. ligt voor de hand. Het voLksfied is een J-ied, door
een enkeling voortgebracht, maar dat beantwoo?d. aan d.atgene
wat rrhet volktr aanvoelt en wenst. In het vorige nunner van
Gemerts Heero lr'erd, rrvan wor lk benrr, Gemerts-vo1ksl-ied-nuo-
ner-6én, nog eens ontler d.e aandacht gebracht. Iv1et dit arti-
ke1 willen we de lezers van Geroerts Eeen een tweede lieclje
pre s ent eren , waarvan de tekst door vele Geoertenaren al even
zorgvul<iig werd. bewaard.

Het Liedje handelt over rrhet punpke op 't roèrtveltrr, d.e
tekst werd in de jaren vijftig geschreven d.oor Jan van As-
sel-donk bj-j gelegenheid van d.e opvoering van een Gernertse
Revue d.oor Gemerts Genengcl Koor.
Eet pumpke op Generts marktveLd is geen lang leven bescho-
ren geweest. De waterlomp wer<l gebouwd. in 1!{8 tê" hêralen-
king van het gouclen kroonjubi-1euro van Koningin Wilhel-nina,
Ongeveer 15 iaar latêr af l,rertl het inmirldels rteerlijk geha-
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vende bouwseL van het marktveld verwfiderrl.
3ij vele Gemertenaren is rr rt punpke op de mèrtrr overigensj-n d.e herinnering blfiven l-even. ne Genertenaar had zich aan
het punpke gehecht. Het was dan ook al tot leven gewekt aI
naand.en voordat het officieel zou word.en onthuld. In de Ge-
oertse Courant van 26 maart 1948 werd namelijk als aprilgraprl
het ond.erstaande bericht gepubliceerd.:

ONTIIUILING STADSWATERPOI{P

A.s. Donderd.ag (1 aprJ-l dus) zal de onthufling plaats
hebben van d.e Gemertse stad.swaterpomp.
Een bekend wichelroedeloper zal bij d.eze plechtigheid,
diê op , uur n.m. i.s vastgesteld, aanwezig z!jn.

Tja, inniddel-s is het punpke aL weer lang verdwenen. Maar
men miste het toch. Nog één keer werd. het daaron opnieuw in
een carnaval s opt ocht ttopgevoerdrr. En nu in 1)l) rest alfeen
nog d.e herinnering, een tekening, een kranteknipsel en.....
een liedje (op de wijs van rrOh Suzannarr en "Geei me nog een
drupke" ) .
ne oorspronkeldke tekst van Jan v.Asseld.onk is, net a1s d.ie
van ltvan wór ik benrr in het vorige nunnêï van Generts Heen,
door I,/iI0 Vos ongespeld volgens d.e I'method.e Vosrr.

1 . }íe st6n hiejr baj 't stumpke
VOr ons wátterpurnpke
Ue hébbe d.aorst van dè gepraottt ZaI ow hael ow l-aeve
lèkker wátter gaeve
Van sroèèrges vrUg toÍr saoves faot

Refrejn
0o skdn pumpke, ge béént vrir Gfiamert wátterbron

, 0o sk6n pu-npke ge glft veul èn zonder bon

2. Kaond.e soms 's ),áltet
. Zitte zonater wátler

G6 n6 I t pr:mpke op d.e roèrttt Za)- ow wátter gaeve
Noddig um te laeve
Dès tbch, dr:nkt ne, hael wa wèrt
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( nefreS n )

1. Zén d-tr soms nèg nènse
Die iej t and.ers wènse
G6 nár n6 't prmpke towIt fs Ine rèddenden éngel
Ui z'ne g?66te zwénge1
Noojt i.s haj van rt gaeve rooej.

/^ ^\íelreJn,

Beel-dj e van Charfes Evck.
Het sierlijke beeldje dat indertijd boven op d.e porop prdkte
werd vervaard.igd door de bekende Maastrichtse klnstenaar
Charles Eyck, d.ie ook het o oglogsroonument aan de kasteeL_gracht naakte.
Toen d-e pomp gesloopt werd had nên
het beeldje d.at er bovenop stond.
op en werd net het puj"n van de ponp
hoop. Zwaar verminkt werd het d.aar
door Burgeroeesteï de Sekker.

Ad. Ott en

I'Er was in Genert in die tijd kênnelijk geen belangstelling
vooxrr, zo vertelde me' oud.-burgere.s i e" 

- 
d-e Bekkei, en hijvoegde eraan toe blij te zijn dat wat dat betreft er kenneljjíin Genert iets aan het veranderen is.

aanvankelijk geen oog voor
Ilet ging de vrachtwagen
gestort op de vui lnis-

even later teruggevonden

-19-


