
CEMERTS DIALECT.
EIIUORTSEISCEE BIJ}IPJES EN ZEGS}TIJZIIT.

Eind.eliJk hebben we weer tijd. om rrat te schrijven over het
ftGimrners'r. Als we het goei hebben, stond het laatste artikeL
in nunmer 25. Dat is alweer bijna een jaar geleden.Onder-
tussen hebben we echter niet stil gezeten. Hond.erd.en woord.en
en uitd.rukkingen werden tijcLens gesprekken met raoechte Ge-
mertenaren in het klacl opgetekend in een speciaal voor d.it
doel berlacht klankschrift (dat o.i. vrij aardig voldoet) en
reed.s ged.eeltelijk op systeenkaarten overgebracht. 0f deze
woorden en uitdrukkingen ook in andere plaatsen voorkomen
hebben we natuurli jk niet ond.erzocht " (W" laten d.it gaarne
over a&n rrprofessionals"). Wel hebben we zorgvuldig onze
zegslied.en gekozen en nauwkeurig d.e klanken genoteerd. net
vermeld.ing van zegsman en datum. Zo nogelijk werden alle
vond,sten nog eens gecontroLeeril m,b.v. een andere zegsman of
zegsvrouw,

llen ged.eelte van de vondsten bestaat uit humoristische
rijmpjes en zegswijzert.. Daar zu1len we het nu over hebben,
lde geven ze provisorisch weer n.b.v.ons gewone alfabet. Naar
volled.igheid is nlet gestreefd., sinpelweg ond.at we nog niet
alles weten. 1re houden ons d.us aanbevolen voor aanvullingen
N.B.: Fijnbesnaarde zielen onder onze Lezers rad.en wij aan
andere lektuur ter hand te nemen, A1 v66r Jan Crener waren
we in Genert niet bang voor een schuttingwoord. meer of nln-
der,

t ) ffs oudere menEen een zuaar karwei moeten opknappen, ter-
wiJI Jongeren verkeloos toezien, zegt men:

t'B6ter nen a&we kepot, az ene Jonge beddrve (of- versle
te)". Gehoorit 15-1-1967,

Z) efs ienand een sterk verhaal vertelt,
reageren net;

ItDes In stbBrrek stuk in tn aar boks".

kan ienand ironlsch

( Soks=broek) o

,o-10-1966,

geen zorgen

, 2-1-196'.1 .

,) Als nen luchthartig wil zeggen dat nen zieh ,

wi1 naken voor morgen, zegt men!
"Ik kan er g66n gat v6ur in menen boik krase"
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{) fe_nand d,ie liever 1ui is d.an noe. zest:rrlJerke is goewd. v€ur lonpJri"-(i;piiEJrenarnaar nlet voor'D{! ) ,0-10-1966,
,) nfe lenand eerieug vraagtr

'vanneer is dB gebeurd?ir kan het hen overkonen d.at hlJepottentl ten antwoord kriJgt:
"BB, in rt jaor nuI, to6n ae eksters nog g6€n kont han end6ur d.'r ribbe sketelrr ]0_1 o_19a6

6) ers het gaat. over _de oppermacht in huls, gebrulkt d.evrouw weI eens het volgende ipotrijn:[Az-e-ter nipt en nog ts nipt,
dan is de nens(,nan) bas.
Mar az-e-+er nip! en nog 's niq! en vedernipt,dan is de vrouw basr'. 1O_lO_19'66,N.B.: Van Dale, p.1216, s.v. ,tnippen,, , zwak werkwoord., or_overgankelijks erop eankomen: bi;v" i' al" het nipt "rr'r"L"nipt, kan ik -heE;-ift;k ,"i ao"rr,'l (:Ars het noet... . )Zuidned'.: "op het nippen staan" - op rr"i p""t staan iets tedoen. (vgt. op het niipertje).

7) A1s men over erven en rijk word.en spreekt, kan nenscep-tisch te horen krijgen:frAl stbBrve al ile koei oit Eolland.,
dan BBrve we nog g6ne startrr. 1_1_1957.

s) Een volwaseene d.ie "hoognod.ig moetr, kan epottend aan eenkintl vragen3
,Eed.de sk6n haend.?" -op het bevestigend antwoord volgtafrDan kaande helpe trekke ! il ,O_1O_79G6.

9) Situatie ar.s blJ B):rt06d.e mee ng r t hekke"r,
ffDan zal ik ekette en gat trekke!r' ,O_1O_1}G6,

10) op
&en

r0e

een op schertEende tooa ultgeeproken bedreiging kanreageren netl
doet me nike en af n heundJe nog ni.ad.er l?6-12_lg6e
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11)A16ietssteetlcopnleuveebeurtenhetbegintteverve-
Ien, dan gebe""i-a"l ooig'ns-dE gefrriteerde spreker:

"ellef hond'sgezeiktt' - Sijv':
,,Ellek to"j"i"u"it k*., ie-iet vrsogett' 26'12'1966'

12)Alsiernandnietgeschiktiavooreenbepaeldwerk'zeg't
'"" Iilie hawt crient toe geen speek (:spaken)1. 9-r-1966.
In het Nederlana"rnrr* boit is i""o iinnertrout),

1l) Een schertsende bedreiging:
"Eav oP m66 stoke, , ,^-^
anders "foo*it"il'*ae 

tn hant op oew knoke".11-11-1966'

14) Als men niet te conmunie ging- in de H'I{ili volgend' op een

beievaart, ina. naar Hanc[e1, nas datl
,,fn Eawter; i;;";;)-il";oi (,r.aevaart)". 12-7-1957.

15) A1s men iemand ziet snoepen' tlie verg:eet ook iets te pre-
genteren aan anderen, zegt nens

,,Zeg, tret if< rn hawt6re tatt<estrr( 3smoel ). 12-7-1)51 .

15) Zelfspot om eigen "r999d9 
en ellende blijkt uit:

"eukt t,i"it)-E;'-";;id; (:weelde) kaande nie rbbie'
peeng en-bbrremoei moete LEbJe'r'

Bierip bestaat nog een aanvulling;
,,*r mbb z'n tweeje kaancle ;;;t blrrenoei lDbie az-alIeenrr

t5-1 -1967 .

1?) Dat nen een situatie niet altijd. in de hancl heeftt d'rukt

men uit met:
,,sr dA hedde ook nie an rn k6urclje"'(koordJe).15-1-1967 '

18) Als het zitvlak van een broek te ruim ie' heet het:
t'Hai hB ne grote zuld'er in ztn boks" ' 25-12-1966'

19)AlsUienandeenkopkoffieaanbietlt'kanhetUinGenert
overkomen dat u t"t voliende schertsentte dankwoord te horen

krijgt I- i'Dank oe kwartelt
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It Ie seunt (:zond.e) v6ur Gotl.
dB-' k tegespdrteli,.' - i6-12:1966.

20) volgens van Dale kan rt ergens'r een huighoud,en van Jan
Steen'r zijn: in Genert zeggen ue:ort-Iz-er tn r8rr ketier" ( :kwartierrhuishouden) .1r-1-, 6T

Zl) Hetzelfde kan uitgedrukt word.en met:
'trt Is daor rn raw petazzi"(:stanppot), 1-1-1967.

2e) -a'rs ienand, zich quasi onnozel voord.oet, of aLs men yan
zic}l.zelf wil zeggen d.at nen niet gek is, zegt men:rr0nnoizel geb6re,

sinpel geuiegd.,
mar nie z6u onnoizel gebl6ve,t. 22-1-1967.

2J) wees astublieft voorzichtig aIs uw sokken kapot ziJn in
Gemert; U kon we1 eens te horen krijgen:5 r'0er f lottderbone kommen-ult ! (Flodd.erbone : tuinbonen, hier

I

S Z4) Ook in Genert is men we1 eens wantrouwig;
rrGe kaant t6geworig g66n mens vertrswe ! tr

In de l(omnand.erije kan er door dezelftle spreker relativerend
aan toegevoegd word.en:

rrOew aaige kont nog nietrr,
en eventueel ook nog:

t'lJant ik mbbnrn skeet te laote en toen skeet ik in nrn
bokgrr . 15-1-1957,

25) Levenswijsheid en mensenkennis spreken ook uit:ilIk vuui.l (:voel) an n'n aaige kuntje hoe aand.er nense
poepq,'. (:Ik weet ult eigen ervaring hoe andere meneen
zL jn/hartttelen) . )O-1O-1966.

26) YeeI wevers zul1en vroeger vol zelfspot hebben kunnen
zeggen ( en ook tegenwoord.ig hoort nen het nog) t

rrGod., mrn God., wa 1s ntn lot?
Eard. werke en nog noet ik kepot',. 1-1 -1967.
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27)
AI.g

28)

taten we net een tweeta} optiaistisehe uensen eindigenr:
ienand nieet zeg:t men:
t'God zegen(e)-oetr nec ne strowis,
dan n66nt-din duvel de-tt rn niraokel igr'. 6-11- 1956.

In dezelfde situatie kan nen U ook toevoegen:
"God zegen(s)-oev mee de hontlertluzend
en rn z6keke klblngeld' un te nissele,
dan hoervd.e geen ander mene laastig te val1en!5-11-1966

Weet U er nog lDeer, hebt U aannerkingenr d.an gaarne bericht
aan ondergetekende. g.J.vos.

AartEhertogenlaan )1 7
I s-dertogenbosch.

0p 15 septenber J.1.r Onder het genot van een stralenfl
herfstzonnetje naakte de Heenkundekring $enert de reeds
Lang begeertle trip naar d.e fraate stad' Midd'elburg, hoofd -
stad van d.e provincie Zeeland.

Reeds om zeven uur rs norgene vertrok het slechts uit
elf nan beetaand.e gezelschap net ile bue vanaf het clubhuis
Eotel I'De Kroonr'. ltra de gebrulkelijke onderbreking van de
lange reis in een gezellig Zeeuvg restaurantjee aan$epre-
zen door onze Zeela,rrd-kenner, de heer Fr. SLits' arriveer-
den ne onstreeks tien uut in d,e fraaie binnenstad. van ]'[iA-
delburg, De antiekkennerg onder ons hasstten zich terstond
naar d.at getleelte van de raarkt, uaar enige nakkere hancle-
Iaren probeerden htrn antiquiteiten aan d'e nan te brengen
Sonmigen sloegen hier hun slag, anderen meenden ilit ged.aan
te hebben ea beiden waren op dat nonent zichtbaar voldaan

Nailat enige malen net ite bel geluid. was, werden d'eae

fijnproe\rels der antiek tactisch naar het pracbtige Goti-
eehe stad,huis geloodst, gelegen aan de uarkt. Dit fraaie
gebouu, tn de veertiande eeuw tot stand gekonen onder de
archit€ctuur van diverse led.en van het beroende geslacht
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