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G.j i;R'r's l,IÀl ;c-,' r _9EJI3!,!9_I9!5ÊIEEEATIL:_
Noteerde ik ln het jubileunnummer ter g;elegenheid van het
gouden priesterfeest van líiinhee" Penníngs een vijftiental
Geraertse uitd.rukkingen, deze keer wil ik ter afwissêling
eerF het woord. verlenen aan een van cnze }eden, die net za-
als Uw redacteur het feven grotendeels in ballingschap bui-
ten Gênert moet doorbrengen, maar die toch Geroert nlet kan
vergeten. Van haar kreêg ik een aantal verhalen ove" een oud
inwocnster van Gernert, die een heks geweest zow ztln, '.'et
goed.vinden van de schrijfster heb ik het verhaal ongezet in
het Gemerts, d-at ze zelf overigens nog steeds uitstekend
spreekt, maar dat ze te lastig vond om te schrijven.
lile holen op deze manier het mes aan twee kanten te laten
snijden: onze oude Gemertse vol"ksverhalen i^rorden vastgelegd
en we kunnen nog een GeÍnerts lezen, lTa de laatste vergade-
ring, dÍe in het Gemerts gehouden werd,Ínag d.at na.uwelijks hog
a1s een hinderni-s gezien Lrcrden. (laten we ons spiegelen aan
Lrimburg, daar is het heel gewoon dat iedereen,ook de nota.ris
en de d.okter, dÍalec:; spïeekt in het op enfuaaï . L{aaïom zouden
we ons schanen? Zii die ons wil]en wijsmaken, dat een d,j-alect
mindervaardig is,v-ten niets van t aalkurde , r,'raarde onwetendheÍd
heers b, b-ieràn de vooroorCelen.)
Over volksveïhalen gesproken: U veet toch clat er een herdruk
is verschenen van het lilooïd-3ïabantsch Sagenboek dooï J.R,i,/.
Sinnlnghe? (Uitgave Boekhandel- n:lerlljn, Iiiosk rr erlijnt j e , Van
Dijk en Van Hees Soekhandel, r6-Heïtogenbosch, 1!/J, f IBi50).
Er staat een sage in uit Gemert, n1 . 'rle gloeiige bo1" en
een uit Handel, 1{1. 0.L.Vrouw van Handel'r. Aantrevolen!
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HEI{SER',llE,l Ti\T CÊliirRT.
R.""d í?14^r6"d" "-'r in Gêmert tn vraoutr die lina van deï
I'utten,'*fiài de nènse niindern dir aalt Dlejn t.oeuwne. Over
heur zà ik gear rn par verháltjes vertelle, fk hep se ge-
hèàrt van mènse die liejn lIoeuh/ne noch goeuwt gekèent hebbe,
Tussen rt Benderszánt en !t Hoffelt is rïr ene pat wór nog
aalt In par aauw heuskes st6n. rt Is wel aorich, maï die
heuskes gt6n nê d'n achterkant n6 de pat. In diejen taej$
wónde dtr j-n aen van die wunningekes rt echtpaar Sk6nlngs.Ze
waore pas getraouwt,De mèrlswerkte bai. Grcenewegge, nrn be-


