GEMERTS DI ALE CT

I weer in Genert gevestigd had - na
de vrimde" - kreeg ik begin dit jaar bezoek
van Peter van rlen Elsenralie lau Geene, schaaphêrder ("skaeperr') uit ne Mortel geÍnterviewrl had. Ik kreeg van hem een
cassettebantlje met behalve de antwoorden van d.e Er.Geene
nog wat uitrtrukkingen en woorden die hii (Peter v.d.Elsen)
zelf had gehoorcd van ziin oud.ers. Eierontler dan een zo getrouw mogelijke weergave van d.it tweede gedeelte.Het Gemerts
van Peter van den Elsen is d.e boerenvariant roet - naar ik
aannêem - Esd.onkse invfoeden.
(t) nen waarschuwing voor (;onge) rnannen 3 pas op net tle
liefde, er kunnen kinderen van konen !
Toen

ik

mê goed en

twaaLf jaar rrin

Í,re

I'As che de boks aachter op 't liddiekant haangt, clan izrt
It
bekeeke.

(z) uij foopt nank op zrn Generts
"Eaj l0pt op tnên tikrl
gÍ mangk'r
"Eaj
rrEa j-s kreupelrl
( 1) nan was j e erbij i dan had.aten ze j e te pakken:
rrDan hadde op de pàt chezaete èn rap"
( +) af s nen tilclens het kaartspel ttklÍwvere aojtsp0l<le'i zei
nen wel eens:
'tKlavbt sl cle krèèj èn ze skeet j-n rle appeleooesrt
(J) Ze weten er nog ni.et veef van, hebben er geen verstantl
3

van:

kaant sien tiè ze gln verstaant hèbbe van gek8kt aete'r
(6) Wat nu volgt is strikt genonen geen uitdrukking, uaar
een gebruik. Aardappelschillen wêrden gebruikt on het
roet uit dê schoorsteen te hourlen (nerr gooide ze op het
rrGe

wuur ) .
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rrMt

èrpelskélle drn haort bf de skórstaen vaege um rt
rowt aojt d.e sk6rstaen te kriejge"
( 7) Oot vroeger had men blijkbaar niet altiid het volste vertrouwen in sonmige raad.s1ed.en, gêtuige tte volgende uit_
drukking:

Ittt sit in de raot èn rt is d.e stront fan de straotri
( e)"Veul pleziejr èn vrllch wÍr hiejrrr, zei men als ieloand
uJ-tgingrnet de |tvasteLaoventrt bijvoorbeeld, en rDên vooïzag (of had graag! ) aat fri; zou ierugkeren in d.e kteine
uurtj es .
( g) l" pastoor had geen hoecl op, naar Írne steek. t
(tO) Oot het Generts is nlet vrij gebleven van Engelse leenwoorclen.

rrpoetjesrr waren twee lange banden van stof cU,e om tte
benên gelrikkeld. kond.en word.en van d.e enkel- tot de knie
als bescherroing en steun. De tern komt natuurlijk uit de
vooroorlogse soldatentaaf omdat rleze beenbekleding toen
tot de uitrusting van de ned.erlandse oifitair behoord.e.
Eet Engelse woord., dat overigens afkomstig is uit het
Eind.oestaans, is rrputtee" (uitgesproken 'pitrr). le Ox-

ford. Ad.vanced trearnerts Dictionary of Current English,
London, O.U.P., 1974, p.695, geeft al-s d.êfinitie: r'fong
band. of cloth wound round. the 1eg fron ankle to knee,
for protection and. support. rl
ïn Gemert gebruikte nen ook het woorrl rrbinslètteÍ voor
arindsels van jutê,die eèn boer gebruikte wanneer h1i in
het veld. werkte. (Genertse woorclenl{st, c.8.61 , 197r/6)
( t t ) lie za1 ook ni,et rijk wordenl die besteed.t zijn tijcl verkeerd:
rrl/i.e in de z6roner gl visse èn in de winter gt
vingke,
, dt'r zaL tt fèt in de pèt ni-e sti"ngke.r'
(tZ) laar r.rerd een buitenechteliik kind geboren:
ttDdr waor d.rr inne-n-aojt d.e naant chekànme.rl
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(tJ) Cenertenaren ziin niet afkerig van een borreltje:
rrZe spawe drr nie in. tl
(t4) Van ieroancl d.ie het werken niet bepaald had.
uitgevond.en
zei nen:
r'Irn tiieje, die l0pt 6k nie
veul kepè1.rr
(t5) zerrae betekenis:
I'Drn dieje, th-e zét ók nie
veul aojt.,,
r'levensboonÍ.1n
(t6) le z.g.
het bovênlicht van oude boer_
d.erijen heette: Írn
rl
mlrrefnènneke.

(17) "Pégge" lraren een soort houten pennen on
leer vast te
zetten op een kapotte klonp.
(18) "zwaevel-s waren houtjes voor het aansteken
van de pijp
of de kachel, gênaakt van wilgenhout of ,,bèènt,,.
rrBèèndehalrtÍ stond on
de wei, vand.aar dat het ook wel
ttwèè
jhavrtrr genoemd werd.
0m takkenbossen ( Imutserderr
)
ir r n bèèntl gtt
.

d.eea

nen ,rrne wisÍ of

En zo gaan we in het volgend nur
Gemerts Eeero weer
verder. (noot: ook uw aanvullingenner van
oprJitirrg"r,
ziin van
harte welkoro! )
"r.
W.J.Yos
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