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::5;:n, 
zag hij, dat het een nensenhand was, met vingers

Hij liet het stuk fikatteposlrr de volgende oorgen aan zi.jnbaas zlen en toen vertelàe. d"";; á;;'";i jr,*'rr"o'..* 
"", paarvingers afgehakt ra,a?en. Eet-"u"'a""-a,riáËïi;t, a.t d.e vroul,de heks was. Verder bleek, dat zij 'lhekste,,l omdat ze, of_gchoon. ze rijk waren, door tlru" ","r, -glàioigur. 

werd in denolen te blijven wonen,

Een nan was rs avond.s aan het strêuf bakken.De kokend.e oli.estond naast hen. Daar komt een t"t ti""""-'"en zegt, [streufbakken kan ik ook we1r. De nan "e"a toos ei gooiae kokendeol-ie over de kat. De velggnflg norgen ;;;;"i;" zijn buurman,dat zijn vrouw re avondá gezond' ;"";--;;; was gegaan enrs norgens wakker e.e*nrd.en ias, o""rJ"tt"r"t brandwonden.Die buurvrouw was àe heks.
M. H. J. pennings.

STRAWSEI. (Iets over en uit het cenerts dialekt)
Het verzanelen van dialektwoorden Ís even interessant alshet bijhouden van een po-s t z ege lverrár" fi"ál Sorlni,ge uitd"uk_kingen beginnen evên zefdzaàm t" "o"áu"--iis postzegels netId11]em Ifï er op afgebeeld.
Maar. er zijn hierbij een paar problemen, d.ie velen *eerhou_d'en hun verzarneling op papier. ie zetten'ten aanschouwe vanand.eren.Niet, dat rnen bang is ze aan anderen .Driis io _oo*o-rnaar de vorm,waarin rnen áe dlaleki"oo;;;;";oËi-li.il".IIIïlnoeilijkheden. veel klanken zi.jn niei -;; -;;"":;;;;ïrïïàJ
nanieren weer te geven.Er bestáat grote-tehJerte aan richt_1íjnen voor het publiceren_van diaÍekt, voÀr het schrijvenvan de klanken. Zowel in Ansterd.am ,i" ii-ni3r"gen en ookel.ders zijn regels opsesteld, ik "á.t-iltl"r.*, d.eze ziinond.erling verschillend.,vrij onvolmaatt en'sons onlogisch enmoeiliik te onthouden. Fonetisch 

""lrriiï ii wer volnaakternaar 
_ 
onbruikbaar bij een gewonê schrijfmachine. nan is ernog 1: noeilijkheid., dat èr in e1k ai ái eti--- r.r 

"nken voorko-menrdie net niet met een aLgen€ne ,"g"i-l" vangen zijn.fk zouon kort te gaanr graag beschi*.en ov!"-eei stersel, aat is
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te gebruiken voor het Gemerts d.ia1ekt. Wellicht kan €én cler
Tezers ne helpen.
Een tÍreede probleem is de keuze: wat wel opnenen en vat
niet. Er zijn aller:eerst êen aantal woorden, dle ook in het
(al-gerneen beschaafd ?) Nederlands voorkcnen, roaar (iets) an-
ders uitgesproken worden: Tafel-toffef. Dan d.e woordenr die
een iets andêre betekenls hebbenr Brood. (dat bruinbrood. be-
tekent in tegenstelling tot mik=witbrood).Verder d.e woorden,
die voor dialektwoorden kunnen doorgaan, naar zozeer bekend-
zijn, dat ieder ze wel kenta noeke. Waar ligt de grens ?

Ik houd ne het lj.efste maar bij di al ekt-ui t drukkingen ' waar-
bij dit soort noeilijkheden zich ninder voordoen.
Sovendj.en zijn uitdrukkingen miinsinziens veel belangrijker
en interessanter, omd.at ze nièt alleen aangeven, wat d.e be-
volking .zegt, maar veel neer.wat zij denkt. Door de uitdruk-
klngen leert rnen d"e mensen kennen en d.an pas is waar het ge-
zegde: De taal is gans een volk.
I'Te hooi en te gras" heb ik hieronder wat uitdrukki.ngen ver-
me1d, De titel "Strawsêlrr is er wel op van toepassi.ng:
Ci j_-!iqt_êr eee" "utr op "itg : hij wílde geen tiid verl-o-
ren faten gaan; (denk aan het vuur, d.at elke dag opnieuw met
noelte weer werd aangestoken).
Hi.i vilde graag voor hen in de boog springej: hi j wil de hen
rlaïï" 

" ; GËnr. á;"-o 
" 
-uTtÏrutt ffi-T eïàna t'íJs pr i i ge n ) .

Hij- moest wql inbingên (inbinden): hil moest zi)n woorden
terugtrekken of afzwakken.
H.lj_bad veel schelt veil: rrveel geblaat maaq veinig wolrr oí
hij was overdreven aanstellerig.
Hli had veê] konmaande veil: idero.
Hij had veel kasgenaaie veil; j-dern.

@) voort leggen: hlj noest zí.,h
t aast""Íit -Oent aa" aan een regenworm3ie over de grond,
kruipt ) ,
Hii is met I''eÍn we] aangemaakt: hii heeft er voortdurend last
@ M. A. van der wijst.
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zijn twee fouten ingeslopen. Tweed.e regel b1ad.z. 4 moet
1844 staan i.p.v. 1811. 0p bladz. 11, regel 1! staat het
jaartal 1682, dit'99!_3ill:_j99?r___


