
GEIMRTS DIAI,ECT
es en zaswijzen, vaa,@'Ri

ffa@er d.it onderwerp in Generts HeemrNo.

llr r6ner L968, hebt U van de hand van nijn broer,P'H'
vos; een paar opstellen kunnen lezen over ttDe Wijnboom
(i;;"i;, een Geierts toponiem(no'r1, winter 195q) en

over ilHet Koningszeerrtr-de naam v&n een ziekte (tto.l4t
lente t969). Hierin werden pogingen gedaan de betekenie
en de he::konst van deze woord.en te achterhalen.De Eerw.
Eeer M.H.J.Pennings corrigeerde in No.1J, winter L968/
r59 enkele fouten, voorkbmende in rrGinmerts Al.fabetrt,

""r, riSst van bljna 100 Gemertse woorden, gepubliceerd.
in rtDen Drumknaauwerrr, d.e Gemertse carnavalskrant van
L969. U ziet het.rons j.nteressante dialect blijft in d'e

belangstelling.
iliag ik d.e lezers van Gemerts H*"* nog eens uitnocligen
afschriften van eigen aantekeningen d'oor te geven aan

de red.actie? Het ls mij bekend, dat er in onze kring
enkele mensen. zj.)nrdj.e een verzamellng woorden en uit-
crukkingen hebben aangelegd-, maar die er tot op heden
riet toe gekomen zijn deze te publi-ceren ifl Gemerts
Feem. Hier volgen dan weer enkele grepen uit onze nog
I teeds groeiende verrareling. Ik heb mijn best gedaan
,e klanken van hetrrcimners" in ons gewone alfabet weer
.,e geven.Ik ben me ervan bewust hierin slechts ten de-
. e geslaagd te ziin.

in Gemert kan iemand, d.ie zijn ;;astheer uitgebreid.
verslag heeft ged.aan over zijn moeilijke levenspro-
blemen bij het afscheid. - overigens nj-et onvriend.e-
lijk - te horen krijgen:

i Lfrirr, k16t-r er nnar mO hen ! t'( Gehoord en genoteerd
:. '- op 26 '2'196'T) ,

;'. Als iemand onzin zit te verkondigenrkan hem worden
toegevoegd:

trGe sa.auwelt ! rr -of -
't0ch jonge'ge het g6n vel v6ar oew gat! (:'-:--fgef )

Van een vrouw, d,ie veel snoept, zegt men:

Db-z-tn eehte vaegrr. (r-r-rg5Z).
Toen men het op een fabriek weer erg d-ruk had. gehadt
hoorde ik d-aarvan zeggens
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ttZe harL 't w6r 260 druk az-d.e paan mO vastelaorrentil
( to-rc -t96G) .

5. Van iemand. die erg dronken was;rr]lai ,,+aar 260 zat az-|n pinnekeu. (f-f-f9S7).
6, Van een vrouv, clie vond, aai li-; het kri jgen van kin-

deren, de nan er nogal gemakkelijk vanaf komt, hoor_
cle ik:

tttr rilentje"
De mens (= de man) krieg-'t,
en d-e vrbb,uw kruch-r tri.

Van Dal-e Croot 1,1cordei-boek iler
s.v.kruchenr (onoverg. Zuidned ) :
kLrchen, 2) steunen, klagerL"
in de L.emertse uitiri-rkl:ing hierboven
'rkruchen't cvergarrkeli jk .;ebruikt .

7 " lemand kan of i.ril niet zeEijen wanneer hij.,terug zal
o; ;t..
aL.lLLl

A r ir Jannaer kbdrno-e w6r: truch (=terug) ?
ll: r"Ilr-sse nal,r en (ianil. (f_f_L,c)6I\.

B. tlij een tr,ristgespr.ek kan cle ene parti;j racleloos
ui tro epen ?

rri'lin rt mar en r,ris rna::, tw-ae: ( t-l_j967) ,
l'/at het o,rlerst.eepte '----- 

ridTeelt.-- precies betekent

Go-rc-tget).
r'eilerlandse Taal ,
1) droog of hard

is het woord

I t \n/ordt

balarien

of waar het vanclaan kont, weet ik niet.
meestal gezeEd van eigenwijze kinderen,

9, Kinderen kui.iren hriiven vragen waarom de
kr:on zi trnz

1i: il1..9fi111p+ rr

3: rri.ln d- I ii. d-rLrm,
l;l]t neus noo,
db oer,r gat nie dole zbl " (26_tt_t)51) ,

l-0. Een ve-ria ble hierop i s:
-q, ! '',y'6Orur? "
B: ",,r6firum?'r rn Druike ii' t:urn! il ( d,rui ke =draadj e ) ,

(25-tt-r966).
11. \ran iets dat In r,rrange smaak heeft, zegt men;

rr I t is 260 irrang a?-n kwaipaer,r. ( f _f _f 967 ) .
Van Daler s"v.Ilwee(peer) r €er hier gekweekte, ap_
pelachti ge boom en zi jn ilele, welriekend.e schi jn_
vrucht, die appel- of peervrmig 1s (Cyaonia vul_
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garls ) eir alleen geconf i j t geg.eten r^rc;rCt "\iolger.s mi jn ze,ts'sxre"n is I t rn wilde r ereboom, waarop
"goedeilperen ge6r,t wcrd.en. lf d.it waar is, weet ik riet
Cai:rne inl- iclL tiirEen
12. -t.reet lI dat we in het Gemerts eerl eigeir l,r,ord he,,ben

voor het ired.rrprcesten'r=ingehcud.en lachen ? ilier is
het
ll.ri-i ^-+^.^ri, -r:r.M ULL'

i1, A1b reland . ets vcr:teIt Ctat
t!.i&(; ; j ao , alai r-aant - | we 1, -. ,
:at 1a,:si ci e krarrl en rj-n i,ar'tva"e. r,-rl (Z-;-l?-l)'06).

14. ilp eer: dc(rdtiehrorro viraar-i f:ij.]] Ilien rierr :'to-3I a:-i t;wocrd
:"r'i ,. er.
,,.,",.ilnci r:,-ai rirn d.-i ejg'.'tt
-:,,t| 'L,--'i jlre i€lns i,t6, t:Le zcli 6n zt:rt keen (=.kin)".

llier wo::ci-l scns aal tcesr:voei1cl-, ,rl .6 z.-i-'-,n 'rrartst6i,e kop
'.Lra kir:t;:1kbr,<es te i<a.ppe'r. ( zlr-t,2-t -)55 ) "

L5, irler' l-iC va,.l he t ,,;ezin. rlat wat .Laat thuisL;onrt, kan
rloor eel. van zi jir farr;il ieled etr aldus v,-)\)r'ges1,e.i.d-
vro::deii .lan het b-ozoel-; :

'r'\-t' 'ier:.ile rji et. ar.tlt)rl. van ors
rn6 zt:.,. verla]<te l:aen,
zt r... zokV-e ?..t:z't, 1:ocn,
r'1 r-: I, a*L\r i,,.-'Jc.r' zt Lert dbrn
crr de i;errieplu in ztne ,nont i " ( 25-12-itt'6) .

l--,. ,.1j.: er:1€t:ii]lrl die zit, tt Fla,-'1n
'riraw l',,, k,,;i dam! i' (i<wicl am .= kwi- ''-,u.s ) . ,lan llale, s. v./. , /- \ / \
'j .' iLi8.l,l (kl": dant (, ot , 1 rl:I . (-s),2r'11dr,'1'l -'I,.. '.ndiyj iu ,
snui t er.

I I , 'lar. ',etranr- die' te langzarrn, tc beciac,it z,aaTi, te sc-
cuu-,T l- s en cck zc srr:eekt I z:.iit nen:
rf rib-z-t ne zeJ'-ere I " ( ):.-t, -196"( ) .

18. Yan iemand. die denkt d.r;t hi j rt goed getroff en
heef t t Zegt Inen spot Lend er, kritisch I
i'',an l.ilncie hehaauvre az-t ne zeikwddrrt z ,nc:er kont. "
(zeikr',ddrni=mier) . (ll-f 1-1t1':'6) ,

lat is het l/ee.r \roor d.eze keer,
oof'ook eens te luisterenl

(:r-z-r 967) .

rnaar half geloofd vrcr:rlt

geacht e lezer, I-eg het
]'I. J. \ros.
Aartshe::togenlaan )L'l .

's--ierto;eniroSCh.
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