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tloor hlim van Dijk en l{im vos

ot mijn groot g€noêgen ontving ik van

mR

de Heer wirn van

frïïï *ïf:l":.'ï"%ïffi :
WS ::*,ï;:i::ïï:"T"Í.1Ë
jrg.22;' 1980, nrs.1 en 2 (resp. p. 24-26 en p' 61-64)'
ieenr,

en-ander is voornameliik een reactie op uittlrukkingen
onder nr. 6a t/rn s in G. H.r nr. 1, die ik op een iaarvergadering van de Boerinrenhrtl had gekregen eind 1979 en waarvan
ik tle betekenis met opzet hatl weggelaten on een oortleel van
de lezers uit te lokken. De spelling is tle in Generts lleem

Een

gebruikelijke. Om vergelijking gernakkel i jker te maken houd
ik de nurnmer ing van de hierboven genoemde artikelen aan'
Ad cemerts Heem, jrg. ,r, 1980' nr. 1' p. ,4ik de Gemertse versie van
ffiiieerde
rrkátserr
werd gebruikt. De Heer
een rijmpje dat bii het
'.'.n
oiÍ. sànriSrt (na inlichtingen bij zijn ouders en familielealen te hebben ingewonnen): trfn Gemert werd ronil
19,tO op de lagere scholen een NetlerlandÊtal i8e versie
van het rijmpje gezongenr die iets uitvoeriger isrr'
Hier hebt U ze naast elkaar:
Nedêrlandse versie:
rrKaatsenbal
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Gemertse vers ie:
ï'ffir$;-Ër-

heb je al gevangen
Van de ene hand
In de andere hand

Ik

Ik
In

In beide handen
Van
Van
Van
Van
Van

hép ow al
draen haant
dt aander haa-nt

Va-n

klapperdeklap
voetjesgestap
haartjes gestreken
bloempjes geplukt

Van klapperdeklap
Van voet jeschestap

romneldebom

Van ronmeldebon
Kaerd ow már-oïtt.

Keer

je

maar omrr.

versie is dus korterlbepaalde regels ontbreken.Misschien kent iemand van onzê lezers ook de ontbrekende regels in het Generts. Aan de uitspraak van het
laatste woord van de Gemertse versie rromrr, dat moet rijmen op de laatste lettergreep van rrrommeldebonrr, valt te
zien dat de Gemertse tekst waarschijnlijk van jongere datum is: iínnêrs,, in het rrGtrnrnersrr zeggen we rrunrr.
Gaa-rne Uw reactie !
De Gemertse

rrDè rs rn v81 snélt'r. Van Dijk: [zei nen o.a. van een
vrouw, die slordig \'t'as in haar huishoudenrr.
b. ItHá tk hèèj geskeetê, dan há tk b6sserns kanne naokerr.
Van Dijk: rhoet volgens mijn inlichtingen echter zijn:
rHá rk hèèj.ge-aeteo dan há rk bgssens kanne skejter.
Betekent ongeveer: Had ik maar wat werk. dan had ik nu
tenÍninste nog iets te doentt.

6a.

Ik twijfel er niet aan dat de var iant die van Dijk geheeft, ook bestaat. Ik heb wel een andere verklaring voor het gezegde. Volgens Ínij is het een variant op: rtAs - az de az brlkt. vééft de kaar'r. Als
ik dit of dat (niet) gedaan hadr dan ... etc. cedane zaken nemen geen keer. Wie heeft er gelijk?
noteerd

c.

rrGe b6ént behaax,e az tn z66jkwiiórm
zonder kontr.
Betekenis volgens van Dijk: rUij kunt niets meer kuijtrr.
Volgens de Gemertse Woordenlijst van Martíen van der Wijst
(c.H., --winter 7g?S-t?6. nr. 61) is de betekenis van
't266 jkwiiiirmt': rnier. Ik heb dit gezegde horen gebruiken
a1s een sceptisch coÍmentaar op iemand die vond dat hij
het ergens mee getroffen had. Vaak begint rnen dan: rDan

b66nde

behaawêr,.êtcrÍ Graag Uw opr..ki.rg.rr.
-B-

d. trGe bé6nt s8 sk8n,
De pest6wr zrn h6nne,

Zalle-n-állie nie k6nnerr.
Van Dijk: rrUerd vroeger gezegd als een conpliment tegenover een nooi opgenaakt meisjert. Ik denk dat deze
uitteg de juiste is, hoè$e1 ik vermoed alat er enige spot
iloorklonk in de uitdrukking. ttÍIlie is ortertens lF-

voud. Enkelvoud' rrowrr.
e. rrce kaant hiejr alle kanten aojt behalve de goejetr.
Van Dijk: "lrlogelijkheden te over, behalve de goederr.
f. rrc€ z8-t-lr de hénne van te b6t l6ggerr.
Onlangs hoortle ik (t{.J.V.) ' rrce z8-t-tr tle h6nne af te
t6t r6gse).
Van Dijk vult aar:
r,èn zèéIef op tle hoort chtn zittetr. (hoort=stoh voor kippen). Volgens van Dijk werd dit gezegd als er zich een
rare situatie voordeed.Het is of de duivel ernee speelt.
rr tn skeet tlgge de niijr
c. rrDie laacht nEg nie al 10pt
unhSchtr.
Van Dijk: rrAls iemand benepen, tzowrr, kiiktrr.
rn gaowe kontrr.
h. rrlk w8-t-ln n8g nie al bá-t-ie
rrienand
die nen niet als vrijer of
van Dijk: (Gezegtl van)
echtgenoot zou willen hebbênir.
1. thesienpetiennerr. (klerntoon op tle 2tle en 4tle letterg"eep). Van Diik: rtloet misschien ziin: neskien peteen =
zo tladeli jk meteênrr.
Kennelijk een moeilijk en onbekend woord! van rniin ze8Êr,rouw weet ik echter (ik zou er zelf ook niet op gekonen
zijn) dat hêt woord betekent: lt'lachinaal vervaardigde
boitinesrr. volgens Van Dale: rrbottine, v. (-s), hoge
schoen, halve laarso riiglaarsr knooplaarsrt. U ziêt' de
taal is aL even vergankelijk als de node.
rrPer stuk ( varken) of per
J. '[rtl de hopt k8wpe . Van Dijk:
per
literrr.
kg
of
i.p.v.
vat
1. rUt drn dieje kaanale nie égge èf teulerr.
Van Dijk: r$'let die persoon kun je niets gealaan kriigentt.
m. rr lt B0nlce gr'àwt, lt pooterke dèwttt.
Van Dijk: rrDe boom is pas groott als de poter (planter)
al alood isrr. Men werkt vaak voor rt nageslachtnniet voor
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zích'zelf.
n. rrDrn tnne kan w6I op de tóffel g8n zitte skejte èn dtn
anrtere.m6g n0ch chln skeet laoterr.
Vên Dijk: rrDe een-nag alles, terrr'i j I tle ander op zijn
tellen noet passen. De een heeft het er al genaakt, terwijl tle ander zich er nog rnoet bewijzenrr.
o. In het volgende rijnpje thrijfelde ik tussen rrtraowtrr en
rrtrautrr. lrTrawtrr is poËtisch gezien mooier. van Dijk
geeft rrtrawttr;
ttl{ie 'de zEt trawt un de pót
Vêrliejst de p8t èn hawt de zót'r.
fk neen aan dat ile betekenis is: wie ienand trouwt om
zijn of haar spaarpot, komt uiteintlelijk beilnogen uit.
Kiipke noet tt kuntje verkàwpert.
van Dijk: ttDên gezet meisje noet zich door haar Lriende-

p. rt rt

lijkheid aanprijzenrr. Iedereen mee eens?
q. "Ik w0 die vènt n8g nie al skeet ie mutsert ml de kluppels chezaochtrr.
Van Dijk geeft de volgende variant:
rrlh wd die vènt n8g nie aI skeet ie op èlken treej tne
rejksdáldertr. Betekenis als bij h.
r. ttce doêt tn pisbét w6ch èn ls'iet rn skejtbét teruchrr.
Van Dijk: rrBij een ruil iets slechters teruglaijgên dan
s,

wat men inbrengtrr.
rrAs che èèremoej h6t, sl8 dlow haant um
Van Dijk: rrÁrrenoede doet biddenrr.

Ad c€merts Heem. irE. 22. 1980.

nr.2. D.

rt

ls:aojsrr.

61-64.

. (z8ch=zeug)
Dijk geeft de volgende aanvulling:
rrnrm baer èn ntn haer wiLle nèch maertr.
Waarschijnlijk spreekt hier de aloude rivaliteit
tussen
Van

llboerlt en llburgerlr.
13. Van iemand die helemaal niet kan zingen, zegt nen:
ItHaj kaÍl zínge az de vílrste kowrr.
van Dijk heeft nog een ander laitisch gezegde hraarnee men
de onmuzikale medemens te lijf kan gaan:
rrl{a kaande gaj zinge, már lt k6nt rr w61 betliirven aojtrt.
-1
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iant:
b6t Inern baojk um te zinge, nár rt kiimt tr
bed6rven aojttt.

var

rrC,e

w61

Tenslotte geeft Win van Dijk nog tra'ee uitdrukkingen die bii
ziin nar'rÍ'agingen ook te voorschijn lsr'anen:
rrcenooj zii3kerr troost zoeken bij een ander ( of anderen?
Ír.J. v. ) .
rrde utrgaojtt de ardere van een paar (bv. schoenen, sokken) .

met wat oudere mensen allenaal kanqeen
onget$ijfel gezellige avond met geleveren: ten eerste
tèn
tweede een lang artikel in Gemerts
sprekstof te over -en
HËem, weer een stap vooruit in tle stuilie van ons aller 6chte
moedertaal, het Glnrners. Wie is de volgende tlie reageert?
Meermalen reageren mag ook!

U

ziet wat een gesprek
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