GEMERTS DIALECT
\{-im Vos
Deze keer geen lang artikel, daarvoor ontbreell me de tijd helaas, maar wel

enige opmerkingen van lezers n.a.v. vorige artikelen. Het behoeft geen
betoog dat kritische opmerkingen altijd zéér welkom z\jn, schriftelijk (de
spelling doet er niet toe!), telefonisch (04923-63842) of gewoon in een gesprek.

Strontkaar

In Gemerts Heem 1991 op p.72 gaf ik een uitdrukking van Mevr. Francien
Slits-Swinkels: "Me wórt ïrder ówer-reeje d0r 'ne liikse waoge az dfir 'n
strontkaar": Men wordt eerder benadeeld door mensen die denken meer te
zijn dan door eenvoudige lieden.
Op grond van een mededeling van Mevr. Dilia Steeghs - van de Laar
meende ik aan de juistheid van de volgorde van de vervoermiddelen in de
uitdrukking te mogen twijfelen. Dilia kwam nl. met: "d0r 'n strontkaar
ówer-reeje wórre": benadeeld worden door iemand uit jaloezie.
Ik kwam toen tot de conclusie dat de eerste uitdrukking waarschijnlijk zou
moeten luiden: "Me wórt ïrder ówer-reeje dÊr 'n strontkaar az d0r 'ne
Itikse waoge": Men wordt eerder benadeeld door mensen die reden hebben
om jaloers te zijn dan door lieden die het beter hebben dan jezelf (en dus
niet jaloers hoeven te zijn).
Mijn broer Piet Vos, redacteur van het Woordenboek van de Brabantse
Dialecten, maakte me opmerkzaam op de Enquête Schrijnen, Van Ginneken
en Verbeten (SGV l9l4). Voor Ravenstein wordt daar bij "rijtuig"
opgemerkt: "Men wordt nooit deur een rijtuig mar wel deur een mistkar
overreje: wie zelf 't minste deugen zullen je het meest verwrjten".
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Mijn reconstructie van de volgorde was dus juist
lag dicht bij die van "Ravenstein".

en de betekenis die

ik gaf,

Siamozen uit Gemert

Ook van Piet Vos een reactie op Kapittelstokjes GH 1993, p.34 en GH
1993, p.64. Hij merkt op dat er over dit onderwerp al gepubliceerd is in
M.v.d.Ven en P.Vos, De Gemertse handwever, zijn vaktaal en zljn
dagelijks leven, Busselke 6, Gemert 1981. Daarin vinden we op p. 86:
"KEPER SIAMOIS - keeperse mós €u); stof met streepjes voor borstrokken, van zwaaÍ katoen. Volgens Van de Putten wordt dit met vier schaften
geweven (telkens kwam de een omhoog en hing de andere omlaag). Toegift
bU N39, 125c."
De Gemertse vorm hierboven geciteerd is overigens een drukfout en moet
zijn: "keeper semós" . Zie hienoor ook Woordenboek van de Brabantse
Dialecten (WBD), dl.II, afl.4 (Textiel), p. 873: "keper siamois: keep r
semós, L201 (= 6"mert)".
ombezaort: overmoedig
N.a.v. GH 1993, p.71 merkt Piet Vos

op: "Zou ombezaort iets te

hebben met oppezaort (v.d. Elsen, Enquête Willems):

maken
misschien,

waarschijnlijk? "Om hzard" (?) zou dan zoiets als op goed geluk, dus
overmoedig kunnen betekenen. Vgl. Cor Swanenberg (red.), Onder ons
gezegd... in Brabant, p.206: "opbezaart: waarschijnlijk ('t gl. Fr. par
hazard)." Wie van onze lezers kan hierover iets zeggen?
skreeverke: schrijvertj e, draaikever, watertorretje (Gyri nus natator).
Idem, p.73. Mijn broer dacht dat wij als kinderen voor hetzelfde insect het
woord "skblientje" gebruikten (klemtoon op de tweede lettergreep). Ik
herinner me ook de warme zomers van 1947 en 1949 toen we gingen
"(pótje)baoje" in de Pïlse Lóóp en ook ik meen me nu dit woord te
herinneren. En is "skreeverke" ook Gemerts? Graag uw mening lezer!
snèèjer: libel
Idem, p.74. Mrjn broer dacht dat we bijna "snèèr" zeiden: 'ne vliejgende
snèèr. Zie WBD, dl.II, afl.4 (fextiel), p.1075, lemma "kleermaker
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(smaadnamen, bijnamen)", woordtype "vliegende snijder: vliejg

nd

snèèr",

L207 (=6smert).

van Mevr. Chris van de ven-Bekkers kreeg ik wat aanwllingen op de lijst
van Dilia Steeghs in GH 1993, nrs 2 en 3:
teere: ww, groeien. Dè kientje teert nie.
saaweltès: zn

v,

een man

saawelbèt: zn

v,

idem.

of vrouw die veel kletst.

praot: zÍr m, Mák 'r már gïnne praot fan: je moet er maar over zwijgen, je
hoeft me niet te bedanken.

kroomligge: ww, hard werken voor de kost.
kaoj mènneke; zn o, 'n kaoj mènneke, een kinderlokker'

kaoj weefke: zn

o, 'n kaoj weefke, vrouwtje dat niet gemakkelijk

("hèndech") is in de omgang'

Van Mevr. Riek Jonkers en haar man hoorde ik terloops het volgende:
aojtmeutele: ww, "regenen" van stof uit hout waarin de houtworm
kast iz án 't aojtmeutele.

zit. Die

verrinneweere: ww, iets stuk maken, kapot maken'
de vleej waek: verleden week.

In

een van de "Kerkklokjes" van Pastoor Poell (1921,19) vond

ik het woord

"ewees". De betekenis zou'dadelijk" zijn volgens Poell. De uitspraak was

't5

me niet duidelijk, waar lag bv. de klemtoon? Was het e'wees of 'eewees?
Gelukkig bracht Gied Jonkers uitkomst. Hij had het gehoord in zijn jeugd in
De Mortel, zijn geboortedorp. De klemtoon ligt op de eerste lettergreep en
de uitspraak is "ejwees": "Haj kómt ejwees", hij komt dadelijk. De klank ej uit te spreken als in tejt (=trjd).
Gied herinnerde zich bij dezelfde gelegenheid (15 sept. 1993) een regel uit
een liedje dat hij van zijn vader had gehoord:
"Hanneske Geeze ze pèrtje begos te beeze....". De rest weet hij helaas niet
meer. Wie van onze lezers weet het vervolg?

Van Riek Jonkers kreeg ik al op 11 januari 1993 een uitvoerige lijst met
woorden en uitdrukkingen en ze was zo goed die op 15 september 1993 in
te spreken op een cassettebandje. Maar die lijst houdt u tegoed tot de
volgende keer.

VERZOEK
In verband met de heruitgave van de Gemertse Woordenlijst van Martien
v.d. Wijst, zou ik graag van u, lezers, zoveel mogelijk Gemertse namen
willen ontvangen van onkruid (pluksel), wilde bloemen, tuinbloemen,
boomsoorten (vooral fruitbomen), namen van vogels (wild en tam),
huisdieren, vee (verschillende namen, ook kindertaal, voor de koe, het
schaap, de geit, etc.) met als het kan de juiste Nederlandse betekenis en als
u deskundig bent op biologisch terrein, eventueel de Latijnse namen.

Ik zou uw woorden nl.

graag willen vergelijken met een prachtige lijst
in het Lieshouts (Liessents) die ik aantrof in "In en um de
boerderij", een voortreffelijke uitgave van Heemkundekring " 't Hof van
dialectwoorden

Liessent" (1992).
De resultaten van deze vergelijking kan ik dan weer gebruiken om een paaÍ
vage definities in de Gemertse Woordenlijst (bv. "een soort onkruid") wat
aan te scherpen. Bij voorbaat dank!
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