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begaene ongeval- lastende en bevelende aI1en, ende een iègelíick
rrài_'tut saácke vandlien niet te raólesteren al-so is dit ons Hoogh

Graeff. welgevallen enae dat ilese gratie sa1 plaets gpiipen son-
der veraer interinent endê om noch mee!d.e! te thoonen onse gul-
gtea gelasten onseÍr Raedt en eerEten rentneester Cox in hantlen

va:r aá noeaer van het overleèen kindt te teIlen tll{elff pattacons'
Àldus gedaeo op den Caeteele van Genert ten degle van onEe ilhul-
dinge, ênde waE geteeckent $ DË Schoènbor! Landtc.

Dit reLaas werd. gevonden in de Geroertse schepenplotocollen
R127 foLio 445-444. 46 otten.

'i,trie regelnatig miin artikelen over het Geraerts dial-ect heeft
gêl-ezeu in dit tijdschrift en daario lrijn herhaalde velzoeken on

reacties van l"ezelsr zal- begriJpen hoê aangeoêa.u verrast ik was

toen ik i.n het najaar wn 1975 plotseling werd opgebeLd doo! niin
ouile vriend lÏartien van der liijst, nornenteel verbonden aan hêt
archief van fieerl-en en oud-red.acteur van êenerts Eeenr die roij
vroeg of het nogelijk was eenlkleine" collectie Gernertse wootden
te publiceren. in een sleciaáJ. nuruner van Generts Heenrwoord'en
die hij sedert zijn jeugd genoteesd had.l'lijn antftoord eri dat van
Rectou ?en.n:ings, de hoofdredacteur, IÍas enthousiast en we wetden
nog enthousiaster toen we tle beloofde copie - die nog geschreven
rnoest uorden toen ik opgebeLd. werd - pronpt op tijd ontvingen en
ontdekten dat de t'kleinerr col-l,ectie van een paar honderd woorden
inniddel.s was uitgegroeid tot 17OO toorden. Publ-icatie in nurnner

6O lras tecluiisch helaas niet haalbaar, vandaat dat onze Lezers -
kling heeft noeten wachten tot nunner 61 .

Zàventienhonderd. woorden en $at voor woorden! Àl- lezend en
bladerend en zoekend. kon je telkens dielbale oudê bekenden tegen
naar ook woorden die je aIs 'rjongeretr ven ontle! de veertig nog
nooit hêbt gehoord. Woorden dus die d!êigden verloren te gaan.
Martien van der l,Iijst noet aan zijn GèD.êrtse diaLeót verklo'oht
zijn, dat blijkt uit zijn keuze, geroaakt met eeo sterke opne!-
kingsgave, uit zijn onschrijvingen tlle gons iuweelties van bon-
aiefreia zi;n en uft Uet feit dat hii !a Booveel jaren"in de vrtn-
rle't zijn <lialect nog feilloos spreekt. ZoveeL Lieftle kun i€ a1-
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Lêên opbrengen voor ie rooed'ertaalt voor een aaÍ\geleerde taal a1s

tret Neàerlands is dat oÍmogeliik'
Een woordenli3st aienl-iornáliter on er woorden in op te zoe-

ken orÊ hu! betekerris "f 
" ;;;;;t te achterhal-en. Déze lijot

heeft nog een ander ooo"a"It 
-i"-t'ot o woorden mee vinden d:ie

:ï;Ë" l"F4: -*l'lit; á:i:*i:"' i.ffi ïï "ïll""l 
"-ïïiil"*!=

beert U het uaar êens lI

kerligsea. In zeer aott"-ii;á--tt-i y.ti:1i:11:" aÍrdere noorden

orschrijven die iedereen tu"ti*"" schiete! naar aard"eiding vêÍr

eèn woord of uit.ruktcinË *t-á" ii5"t. Ata"=".gezesd: deze lijst
hêIDt ons nog veel t""= 

ttïàiá"" "i"' a" bijna onuitputteliike

="hitkut"t" va.:l ons dial ect '
0f is het Generts toài"Ël" taal -zoals - 

l'lartiea van der iÍijst
beweert in zijn 'roo*ootá:-n"t 

is hier -aiet de plaats voor een

wetenschappeli;te aisculËi" 
-á"""-aif 

ptobleen' 
- 
rnaat de scbrijver

heeft wel srotendeels ;il;k;.;?"t, 'fo::: P:ï*dis 
bestaan er

geea verschillen tussen eei áiarect en een taal' De verschil-len'

tli.e er zijn, berusten "ttk'";-;;;;chappeLíjke. 
eebruiken (zoa1s

ondenrijs in het ]Ieaerf;ïà";;";;;; eo'io"tót' in het l:rederlandsJ

en de versclrillen die #;"';*;-;" ;111:g:" (dialecten zouden

rrprinitief rt zl 5n, onlescr'atfi]-!"a"g"nereerd' Iilederlands' etc' I

lËttii"" op soóit}" vooroord'el-en'
rk ga geen .'oo"l""ra-"i""g;;;;-- "t 

te bevijzen hoe voortreffe-

liik het boekie is. '"i"ï"Ei'nË"r-e"t"tt 
al- ' 

óok heb ik niet veel

zii on detailbitíek t; ;;;";-il" i*!"":l'll. nel seseven kan

worden. Op p.71 "tt"t 
lil"' aát een "kaulr" een trÍaai zou ziin'

nÀar een kreai ís ""o 
i#ËËii--in het. celqrts en is een e,"d'ere

"og"f 
(ai" overigens erg lijkt op een Kauw'/'--

xen belang:iiter punivan-tcitlek zou de spelling kurnen zÍin'

ware het niet dat roi;rr'^1"J"- en ik daar g:cotendeels zelf voor

verantvoordeli jk zijn. l-u-""t""""it"ppe1i jke spelling voor het

Geraerts is te noeilijt á"li"tá"-""oi' a" ii"t fonetisch en fono-

log'iscb geschoolae r"""il 
"i""-""ràenvoudiging van het systeen

stond reeds lang o? "tá-p"f-t"u" 
aoot drukke .werkzaaroheèen 

kon

die niet plaatsvinden ïËOi a"-p"lii9tt1: -"P de llist en wachteo

roet pubriceren lÍilden ;;";";-i;;'-intiaa"r" is het offciêre

ï:tiï#il;""' á"'"tïl"n-""*"""o"aied-(nau raet behoud van

a1re klankond"r""rr"iaiiËli);-;;;i"-u véraèrop kunt zíen. Overi-

:# ïi;Ël'àu-i"u"t" oËt""ÍÉu"o tuasen de sperlins ven vlo de:

fiïïl*"'!ï'*; ï;;"';ËiL"'-"* ondelseschikt belans or een
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kwestie van anclere "aceeottekensl' , want voor een leek heeft I'Iar-
tien van der Wijst ongetwijfeld een scherp oor. Toch zitten we
nu met verschilLênde inconsequenties in d.e lijst, a1 was het al-
L6en loaar de spelling van de g en d.e ch. Vaïi: tler llijst gebruikt
overal de g blijken's zijn voonroord, naa! er is in het Generts
wèI degelijk verschil tussen. de stenhebbende g en d.e stenloze ch..
Zo zott ík nog een tijdje kuraen doorgaan bet een systenatische
beEpreking en cle wat talrijker verschillen. Eet lijkt ne echter
beter dit niet te d.oea ondat d.e neeste lezers dit saai zul"Len
vind.en en ondat de heer Van d.er llijst inmi ddels heeft toegezegal
eLle Genertse woord.en uit zijn lijet te zullen inspleken op ge-
luldsband, zod.at !Íe kuanen achterhal-en of d.e incouóequenties
Elechts schíjnbare inconsêquênties zijn en berusten op uitspraak-
verschillea of dat het werkêIijk inconsequenties zijn. In een
verder stadiu:l krumen $e da:r aLl-es onspellen voor een j-n de toe-
korast te velschijnen uitgebreirier werk, clat a1s de tekenen niet
bedriegen, weI een "g1]g}.q!,'r zaL word.en. l{e vernoed.en
overigens dat het oude systeen in zoverre zijn nut heeft gehacl,
dat het dê geÍnteregseerde heeft belrrrrst genaaH van de ve!-
schillen die er bestaan in het Generts tussen d.e kLa::lcen (voor-
aI bij kJ-inkers en tweeklaaken) en van de sytenatiek in het
kLenkstelsel. ne speUing van d"ie klanken lret een 'raccenttzus of .zo is van ninder bel-ang. Het gaat ono de verschillen
in kLank en lre nogen, nêt gepaste bescheid.enheid overigens,
aannenen dat ook de schrijver van de l{oordenlijst van die door
ons ontdekte systematiek heeft geprofiteerd., al is het onbewust.

i'lag ik Ledere lezer d.ie aanvullingen of opbouwende !ÉitÍek
heeft op d.e l,loordenlijst, opwekJ<en i! enige"lei vorn te doen
toekonen aan de auteur of aan nij? (lteat t U zich geen zorgen
over de spelliag, die kont wel in orde.

Ik geloof d.at ik de gevoelens vên all-e liefhebbers van cle
"Girnrnerse teolrr vertoLk, aIs ik I'lartien van d.er llijst dank voor
dit nieuwe geschenk dat hen a1 zoveel dalk verschulciLgd. is voor
zijn 3elmopte ceschièdenis, d.e eerste Geu.ertse best-sel.1er.

W.J.Vos, Korhoenhof 9, Nuenen.

HET IGSïG in d.e Sint Aanêstraat i.s weer voorzien van. een beeld
van Moeder 3aaa. ïn opdracht vsr. de Hêenkund.eleing ban Gernert
is het beeld genaakt in het kunstatelier van cie Kleiwarenfabriek
St.Joris in 3eesel.


