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Zoals reeCs ee"der bericht zijn de vragenlijsten over Ce boerenvaktaal voor Genert in het verl-eden groiendeels onilAeruLd
gebleven. i;et d.e vragenlijsten d.ie daarna zi-jn verscherren, zít
het ue1 goed.
De l1e.,r ?.i.laas is imiddels door nri j bereid gevonden een oudagrariër uit Genert te interviewen rnei behulp van een ba::Clecorder. De eerste zes bandjes (1 drie uuï gespreLstof) zíin reeds
bij ni- j birlllengekoaen. Vanaf deze plaats hartelijk dank aan Ceze
nieuse nedeserker. iiij houden ons aanbêvo1en voor de rest.
InraidCels heb ik nbg i emand. bereid. gevonden een boer uit een
kerkdo:rp of buurtschap te intervielren (er zouden vel eens versctrillen kr.unen bestaan! )
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t" a" b"""t*ing van d.e Genertse i'/oorc1enl1jst van liartien van
der 'rlijst heb ili een overzicht van het nÍeulte, drastisch vereenvoudi-gde en toch lÍetens chalpeli jk verantlroorde spellingsl's teen
voor hêt "Girn::,ers'r beloofc1. Eij d.it artikel zult u het aantreffen en voortaan bij elk artiliêl over ons dialect. Het overzicht
bestaat uit eniae ri:ien tekels (aie uit een of meel Letters -lc;rnen besiaan), aie eti e eiT"" aà" oot: narr één) tr*F-ïoiisterlen. Elk teken vrordt gevolgd door een voorbeeld. uit het 0enerts.
De tekens zijn geondend. volgens een systeen dat ook voor de l"eek
begrijpelijk is. (De wetens chappeli jke ordening is voor de nieti.ngewijae ógenscldjnlijk willekeurig). Het overzícht nordt gevolgd door enlíele spellingregels (die overisens heel lrat eenvoudiger zijn dan die van het I'lederlands I J.
Dan hieronder nog rat uitdrukLingen, die ik n.a.v. een gesprek over de Genertse lloordenlijst noteerde uit de nond van
Mevr.A.v.d..Laar uit Elndhoven aLs proef op de sorn.
1. nen perzikenboo!0 planten is geen kunst, hen houden j-s noeilijker, '!{ie
zoals eLke tui-nier ne-^t.
spirzikke 'wi1 hébbe èn haar,re
iioet hébbe In jonge èn Inen aawe. (26-4).

