
beefd waard Ís'
\^Ie zien hern ongaarne

bare herinnering za1 hij
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saan. Het ga hem goed' In onze dank-
".oi i" ót "" 

kring onuitwisbaar

EE{ E:4119 EEEE' '

Dewere}dverandert'd'eKerkverand'ert,.-.hetsiraatbeeld
vez'a,ndertiookinGeuert.Hyppieskonenlpriestersgaan.Een
fisuur van grootse trrtttt'."-nË"-rl""t van- d'e Sernr se Abdii '
Waárdigheid en zettteneersing stral"l - t"^ hern af' Een vat

vol wêtenschap. Een k";;1-ó;á" begaafd , en begiftigd net een

ijzeren geheugen. v"" "ái"-tt"ttei 
ttruis i - een prÍmus lfiter

pares. Ja, dat is lrs'B;;;";;' Beàeerder der Latiinse u"n::l
lraarvan hij F-ector was' Een opvallende verschj-iningr êê11

,""d"ti",r". Vii zuLlen hern rnissen'
'"-ïïï""i"áiá-ï""t tate priesterroepingen gestalte te geven

werd door de dingen "á" á"-iiiA, voàrti3aig uitsehold. Hii
ging van ons heen, t"it'pii"-ii rret hart' docrr zlin veelzii-
àioe bekwaa*heiO maari ááï ftl; overal ter wereld net succeg

Hi=";;à;;ï;;;";' ni"""a áal het verwonderen dat het Ge-

neralaat van de tlo tt"ti iln"torde ' gevesttgl t" de buurt van

het Ned"erlands Colfege eí ae vaaá"iandse ambassalg'' t Rn*:l

rnet graagte beslag op-freu freeft gelegd' Dj'cht bii Paus 'en

?etrus stoe] zuf t en *ii"*rr"'i: 
- 
irrinen" t erugkeínen als de G',P-

mertse ongemiiterde ptËr"ti-- tJt"t6tu6 ld;e een stand-

bli.iven voortleven. ,.. A.E.de Sekket.

ró+ê óvê? hetttcÈL{+RTstt. ''''

T" dii .ttik"j r'ri 1 ik u iqt? vertellen 9:"t
-ariniic over het c"t"it"-o"taek! heb' T;k wi1de. me echter

;:;;5;-;";;;1";-;"; de schriirbaarheid v/h, Generts'

In het voríge numner vti-d6l6iT!- geen uitte M'v'd'viist dê

wensontekonentotêenschrijfsysteemvanhetGenerts,niet
wetend. dat intussen ,í-Ë"" á"tá"l-ijk systeero Ín nlin scrip-
tie ontwikkeld was.
Dit artikel is ongeveer de korte inhoud van de lezi-ng die lk
voor u mocht houden.

Detite]'vandescriptieis:''Hettr'onologischsysteelDvan
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het huidige Generts.Historische achtergrond van de fonemen"'
De inhoud komt, in het kort gezegd hiêr op neer: "lat Ís het
klanksysteen van het Generts (Welke verschillende betekenis-
ond.er s che i dende klanken kent het)?Welke zijn de t'voorouderstl
van die klanken (trttaar konen ze vandaan) ?

3ij het bestuderen van het Gemerts heb ik enkele dingen bui-
ten beschouh'ing ge lat en:
a) De nedeklinkers bleven onbesproken omdat deze niet veel

afwijken van het Nederlands (behalve misschien de suizen-
de r).

b) Verder beperkte ik mij tot het Generts van de laatste
tljd (1940 - 19?o) en

c) tot tret Generts dat i-n Genert zonder de kerkdorpen, ge-
sBroken wordt .

mate"iaal dat ik gebruikte' bestond uit;
Persoonlijke aantekeningen dj'e ik thuis gemaakt had (l'iijn
ouders spreken uitstekend Cemert s )
Aantekeningen van de heren W.J.Vos en i'!.v/d.Boon'
Enkele geluidsbanden.
Vragenlijsten van de Reeks Nederlandse Dialectatlassen'
Vragenlijstên van het Brabants irJoordenboek

Hoe vinden we nu de klanken van het Generts
- We Iaten een echte Genertenaar een kort, eenvoud'ig verhaal

vertellen.
- Daarna gaan we probexen allerlei nogelljke kl-anken te on-

deïscheiden (b.v.verschillende soorten van de klank e

etc. )
- Tensiotte zoeken we er die klanken uit die werkeliik bete-

kenl sonders che i dend zijn (b.v. bàs = bas' lage stem, bás =

laas ) .

Hoeveel kl-anken (uitgezonderd medeklinkers)zijn er nu j-n het
Gemerts ?

- klinkers ) korte | '1 4
) lange : 1J

- tweeklanken) korte ; 4
) lange ; 4

- toonloze klinker (teken = +)

Het
a)

b)
c)
d)
e)

16
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Vergeli.jking met
- kLlnkêrs (5 +

- tweeklanken (
- medeklinkers

het Nede
1) )1)l

)

rlands s

15

Genertse klinkers + rnedeklinkers

Voor eventuele deskundigen volgen
mals.

(19 à zo)----j4.

nu enkele structuursche-

Wat is nu erg opvallend in het Generts?
Ik wiL enkele dingen noenen:

1) legenover bijna iedere kortê klank, staat een lange:
b.v. ïn bepaal-de l'êrko rt lngsvers chi. jns eL en:

a) verkleinwoord g bó6t ( = boot)' wó brst
b) sanenstelling : bàórst
c) afleiding ' ,z r66t
d) vergrotend.e trap : ààxter
e) buigingsvorm z róóí
f) opeenvolging z tóóí

bótj+ ( bootj e )
w6r9 j+
bdrstràk
rdtsÉx
--- áxt+rs t
rà i+ \./ror zat("ood genoeg.)

t ""hrlll

tt,

o e

o ó e

E

o "9
u

É

oe 1e

èè eê

ELI ee

EE

oo. eu EE

oeu uut- 1e1
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2) Klankvêrande ringen bii:

a) rneervoucl van zelfstandige
b) verkleinwoord: mààis -
c) 10 persoon enkelvoud o.t.

':

naamwoorden; hààis - heus
meusk+
. 4- -^^t. ; Ek 166p - hái }ópt ctc.

!/e zulfen niet praten over de rrvooroudersI van de Gencrtse
klanken, want d.at j-s een nogal ingewikkelde kwestie. },{is-
schien volgt nog we1 eens een artikel hiêrover.

Het volgende ond.erwerp dat ik wilde aansnijden' is rrHet Ge-
rnerts alfabe trr.
In nijn scriptie is een atfabêt ontwikkeld dat getypt kan
1'orden.
Mijn voorstel is dan ook:laat iedereen die in "Gêmerts geenrl

Oeiertse woorden wi1 schrijven di-t systeern volgen (ook bij
notities). Misschien zou het zelfs mogeliik zÍin di-t alfabet
te gebruiken in d.e Carnaval skrant van 1972,

i --- la= ( = lage sten), vàn (=van).
àà --+ ààxt+r (= achter), tàànt (= tana)
á --- bás (=laas), vád+r (= vader), wát+t ( = water);

n.b.: vóór Ir kr 8r x, altijd á.
6.i --: :nái ( = hii), bái ( = bii).
áái--- kríáis+ ( = kruiwagcn) ,n6"6it(=neisje).
áu --.t gá,at ( = goud), páus ( = Paus).
6át--. nááu+ 

-( 
= houden) ,kááu(=$oud).

b)b
c)
d) tt
e) è

è

s of

--i

k

691 ( = bek).
lèèni.j+ ( ='tanclje), bèèrg+ ( = verbergen)'
èèj+ ( = aaien).
rréb+ ( = hebben), wép ( = veb) '
hééx ( = hes), hé6I ( = ner), héén ( = kip),
16ést ( = Iaetst ) .
ttErp*('= knÍjpen)' téit ( = tíia), 1éif ( = 1Íif).
bl-éAik+ ( = bteten) 1 gé6ít ( = geit).
fák ( = vak).

-- ' 2-L t 'god+ nU-Ej ( = ga Je neeJ.
tbx ( = toch).

é ---
eC ---

éi --+
èe 1- -:

f) f --+
e) s --'

x ---:



h) h
i ) iê

iei--àó-t.---',
EE-- - -:
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piet ( = Piet)' blerk+ ( = biertje), nÈ z+n
dliej+ ( = t"t drieën), kieuw+ ( =kieur^,en) .
bíeir ( = bier),.dielp ( aicp).
tÉtrs+ ( = binden), vÉnd+ ( = vinden).
UÊÊz+ ( = op en neer rennen), IÉfxt ( = f icfrt
Êít" ( = eeuw), rÉÉ; ( reaen)
gÈn+rt(=cenert),rrÈs(=hees), lÈx ( = taag),
nÈ,+n twÈj+ ( = n9! ztn !qee), È,,ÍÉx (= eeuwig).
twI;E ( = twee)' stllhh ) ' zut'p) r t = zeep).

Ir ---:

J)
k)
L)
n)
n)

p)

:]
t)
u)

!L----i

i
k
I
tB

n
ns---)

o) o ---/

èà- --i
6 ---+

ó6---à
6 ---è

oóó---.
oe---;

oeu-->

èài --;

t6re+ ( = binden).
*"-ïat'( =-"I,"-iróál , hàk, ( = hok), ír xb* (o.oer
lnvloed. van voorafgaande k word.t g tot x) = ik ga)
Ét stèw ( = ík sta).
hàèk ( = haak), urèèk+ ( = maken), hààwmààw ( =
zandstorro.
g6d+ ( = 8a je), j6t ( = Jood), bótskap ( =
boodschap).
br66t ( = lrood),k66p+( = kopen), 16óp+ ( =ropen).
bdk ( = bok), bót ( = bot, van roes).
bó6r( = boor), kóók+( xoten), bóój ( = lode).
boek( = boek), boer+ ( boeren), d+ koei ( = 4s
koeien).
boeu+r ( = toer), bloeut ( Uloea),
dÀi+ ( dooien), hài+ ( hooien).
hàbis ( huis), bàèik ( tuirc),

p
i (suizend.e r = s+r.) --- ""ÈÊg* 

( = regen).

+

ii ----
uuf - -i
1l ---+
+ ---;
eu---'

viir ( vuur), vriix ( = vroeg), briirk+ ( =bro err j e )pruuiv+ (proeven), riiiiir+ ( = rocren).
put ( = put), slut+1 ( =sieutcl),hunÉng(=lon119).
(zonder klemtoon) d+ ( = de), l66p+ ( = fopen).
keur ( = kuil), ceur ( = aeur), breui (= broden),

sleuj (= sloten).
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ó---- ddr ( = d-oor), vór

,niir í = nas'). zów
è --7 dèàr+P ( = dorp) 

'

z

N.3. 1) Probeer te schrijven zoals -u het hoort' Dus niet
itáÀà, t"ot, t"áát, tti"t wé!' naar weg' d+g boeurl)

z) À"i-t.Ïi r geen hoofdíetters aán het begin van een zin'
bii nanen êtc '
Ve gebruiken alleen hoofdletters a1s ue niet genoeg

tekéns hebben op onze typenachine om a3-1e klanken
aan tc geven (b.v. É tegenover é)'
Het zal we} enige oefening van u vergen om het Ge-

nerts fel11oos te kunnen schrijven !

Tensl-otte iets over het Generts uit vroeger jaren' U kent

".ï""tir if. allemaal ?ater van den Elsen, de. boerenapostef'
die in Gemert is geboren. Deze Pate" van den Elsen heeft
rond 1880 een enquête over dialectwooïden (wittems),inge-
vu1d" Hierin vinden we heel interessanto dingen' Heel ty-
pi""ft i" dat de verkort ingskl anken in het oudere Gemerts

vaak voorafg"gutr, "utàËi"e;;; i oi w (stijgende diftonsen):

g6d+ was vroeger? swQo+ (= Ft i:l
bÈst ,, r : bjlst ( = beest./ 

.

á! stárt nérg+s 6p = d'è stwált----(=dat lijkt nergens op'

dat is niets waard).
ddrsk+ was vroeger: djdrsk+ '
Als nen vrdger uitging zei men: t+n
velde gaan, uitgaan).

Tot slot een gesprekje over de preek uit dit histori'sch
materiaal:
Ac ïie nÈter gePrÈkt ?

d+ B+stàlí+r ?

wór há ié +t 6v+r ?

l, lÁl 6lr*t +t priiiiiv+ èn drÉngk+ àf 'bàip*' nèt z6 'g+ +t
"" r:áait* tÉ]t,- ètt 6k +n bieti+ 6v+r +t vrèèj+ '

( = .'oor)
( = zeeuw).
kèilr+f ( =

,bósk+(=bosie),
korf) , zèàj+(=zuiden)

b1ák+ gw6n ( =t"

v)
w)
zJ
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wá hÈiie ópg+spëlt r

Zèr.'+ ! náu hái kàànt !
-.t-
_u1{ krord+n+r oor+x ar.
gai viiltit ók z6 gàbw! óf hÈtie áu 6k g+rákt

Ik hoop dat u intussen zo ver gevorderd bent in
ningen van het Gemerts dat u dit gesprekje hebt
Probeert u ook eens in dit schrift notities te
minstens even leuk a.ls een kruiswoordpuzzle en
dê be6tudering van ons moole d"iaLect.

?

d.e speloefe-
kunnen le z en.

naken, het is
het bevordert

P. H.Vos.
St. Rochuss6t Íaat tA
Eindhoven.

Enkele oude berichten uitGEMERT.
Op j1 juli 1980 was er in Gernert eenrt0oncours rnet den edelen
Hand.boogrr, georganiseerd door l/i11em Te11 r bij zijn 2J-iatíg
bestaan. Er r,raren l"iefst 29 Handboogschutteriien aanwezig.
trEen groot Nationaal Concours voor Scherpschuttersrt wordt op
9 apïil 1BB'1 aangekondigd i-n !e l{ortel. I'{en uas daaï toen
al niet bang voor een mondvol l'rans. 3ii *e verschillende
voorzÍeningen treft men o,a.aan;"IABLE d'HOTE à la minuteir.
Er zal bij de organisatoren wel een oud-student van de T,a-
tijnse School van GeÍnert geweest ziin,
Op zondag 24 juli 1BB1 gaf de Tanfare r'Àpollot s Lustrr uit Ge-
nêrt een conceït in Hel-mond onder }eiding van Bert Gijsbers,
De tuin van het Soogschuttersgezelschap rrDianarr, waar het
concert plaats vond, was al vroegtijdig d.ruk bêzet. },{en ken-
de de krn'al-iteiten van Apo11o's l,ust. Vooral het nummer
rrcrand potpouryi de Jerusalenlr werd net geestdrift toeje-
juicht. De goede traditie wordt voortgezet.
Een berlcht van zaterdag 20 maart 1)20. Vóór de oorlog van
1!1{ werden er in Gemert genidde}d. 70 tonnen bier van efk
150 liter per r{eek gedronken = 10,500 lÍter. 0p de {000 in-
woners 2à liter per persoon per week, groot en kleln meege-
iekend.
Ze zijyl het nog niet verleerd!

ltf . H. J.Pennings.


