
GEli.lERTS DIALECT

door l{im Vos

n dit artikel enkele reacties van lezers die tot nu
toe om allerlei redenen zijn blijven liggen. De rneest
uitgebreide reactie, tlie van Jan van Berlo, volgt la-

ter ondat het materiaal dernate interessant is dat een apart
artikel gerechtvaardigd is.
ïn Generts lleem (XXIIr11198orp.24) publiceerde ik een lied-
je dat bij het rkátser gebruikt werd. Mijn vroun, van wie ik
het kreeg, rcist niet of het volledig was. Ik kreeg daarop
aanvullingen in het Nederlands van ïtim van Dijk (ntrIlrl,
1981rp.7r8) en een zeer lange van Mevr. T.Schuers uit Berli-
cun, die hieronder volgt:

f. irf,aatsebal
Ik hêb U aL
Gevangen
In éne hand
Van beide mijn handen
Van klipperde klap
Van voêtjesgestap
Van holdêr den bolder
Liep over de zolder
Van Carolein zat achter

het gordijn
ïat tleed zij daar?
Zij kaode heur haar
Zij poetste haa.r tanden
flaar nond en haar handen

Van lrlevr. Riet Jonkers-v. d"
tal gezegdes, waarvan ik er

Zij tlroogde ze af
Zíj zet ze in haar zijde
Zij knielde er bijde
Voor vader en moeder
Voor zuster en broeder
Voor neef en nicht
Zij stond ueer op
Zij kreeg een pop
Van porcelein
Die was er zo klein
Die was er zo groot
Dat zij hem opfaetste

(=opving)
In haar schootrr.
(2s-9-198o).

Putten ontving ik een groot aan-
hier enkele laat rproevenr:
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2. Een ironisch compliment:
rrWa b6énde tàch knap, már dan w6I rnl rm rnaant gvver
owe kàp ob dtn donkere vorstalÍ. (1S-S-19g1)

3. De eerste opbrengst is nog geen winst:
ïTOeg:

rrtt 0rste gewin is kattegespin,
m6r tt lé6ste gl de tèz inn. (id.)

.juich niet te

4. trnige skepsis spreekt ook uit de benadering van een zieke:
Haj iz al wlr ziejk, zeeker rr'lr tn skeet fan twèrsÍ.

5. Een aardige varialt op de tliberale sloganr: lrïeder voor
zich en God voor ons allenlr:

rrïedder v0r zrn ajge, G8t for ons aLle èn de gé6jt f,fir
de kdffierAnmerr. (ia.1

rrRonnnerr is trouwens meervoud en betekent rnelk.
6. Van ienand die zijn gezicht vertrekt van de pijn:

'rllaj lt nàg al te spinrnowleÍ. (id.)
7. Het regent naar een heel klein beetjeitrtt Raegent már rne Ínuggepisrr. (id.)
8. Van ienand die wat last heeft van zijn libido:

'rDrn dieje (Oe Alei), die is s8 haet as Jan Tejse zrn
t?fker. ( id. )

9. Van ienand die erg nieuwsgierig is:
ItDie h6 van de g66jt chehatr. (id.)

1O. Met gissingen moet men voorzichtig zijn:
rrRaoje en gisse ka-n wejt Ínisserr. (1a.1

11. Al-s iemand zegt dat hij van plan was iets te doen, naar
het niet heeft gedaan, kan nen van hen in norrnaal- Ge-
.merts zeggen: rrGe mánt ( =rn66nt ) I t r^'61 te doen, már 69edoe-g-rt nietr (geen gezegde dus). trn plaats daarvan ge-
bruikt men het volgende gezegde met een wooralspeling op
tm66ner 

-(=van plan zijn, bealoelen) en rm6nger (=mengàn)i
I'Ge m66ngt w6tr, rnár ge bákt nierr. (ia.)

12. Vroeg verkering, vroeg getrouvrd. vroeg zwanger:I'Vriig in de wèèj, !"riich fètr.' (ia.i
13. Van een scherpe bocht in de weg:

rrWá iz dè tóg rne stikken rtrèèjrr. (ia.1
14, Va"n ienand die chagrijnig is:lt{a b66nde tdch wïr nár,sich . (1?_6_1981)
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15. Kunnen de lezers de precieze betekenis van de volgendeuitilrukking eens toelichten?
rrDrn tlieje kiekt bk df dè-t_ie van èèrernoej glnnen af_
gangk hé". (id. )

í6. Voer voor ferninisten:
rrln Vraow èn lne fiets
h6bbe nEch teecht ietsr. (id.)

17. Gaarne een toelichting op het volgende:rrDln diejê gl Ak roont nl snaal Linte èn breejèèremoejr. ( id. )

18. Een soort spijtbetuiging achteraf, gedane zaken nemen
geen keer:

trHaa lkr haa rk drn hont ztng kont chelèkt,
dan haa rk bèèj zrn billekes chezienrr.

19. Van liÍêvr. Jo 0tten-van Zeeland hoorde ik _ terwijl ik ttitartikel zat te schrijven op de ltreemkamer _ het volgende
gezegtle met ongeveer dezelfde betekenis als ÍlI. 11:rrGe iloet tr rt fêt wél in (d.i. in cle paan), már drn

t irnper (=tt beslag) nierr. (Z-€_fgei)
Dan nu nog wat uitdrukkingen van diverse zegslieden:
20. Van iernand die nogal hoog opgeeft van €i.gen kunnen:rrÀs chaj ln gaanzekont hat,

wa zddde gaj gr88te èêr léggsrr.
(S. Hoe)'nakers, 31-1O-1981)

27, Dat oude, agrarische uitdrukkingen ook in deze tijri nogbruikbaar zijn, bewees de voorzitter van êen actieve Ge_mertse verêniging, toen hij het over een eventuele sub_sidie van een bekende Genertse balk had:
rrAz de ...^.bangk drr_r8mne optrekt, clan stEw rk per_
soonlek biiiirchrr. (2O_3_198i)

22. De volgende uitdrukking kreeg ik van onze penningneester.
Zi jn moeder, Mevr. Lathouwers_Kerkhof , pleegt te-zeggen:Íze h6 stóum (=stoom) onder drr .ótstà,,. " (g_12_;;À1i
Wordt gezegd van een meisje met pit. Mew. Lathouwers
komt echter uit Erp. Is deze uitdrukking ook in Cemertbekend? Gaarne Uw reacties.

23. fn De Streek (XJXrBrwo.18-11-1981rp.8) las ik dat de te_den van de 0. L. Xi. Broederschap in Gmert al sinds mensen_heugenis
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rrliewevraowebrii jrsrt - of ook wel eens 'rprii j fbriirkesl
genoemd worden.

24. Een hele rnooie! Loop naar de pompt zeggen we in het Ne_
derlands. Dat kan ook anders mensen!

trl,8p n8 de bèrreniessiê!
(Toon van Zeelanal, g1-10-1981)

Graag een toelichting hierop.
25.,Van de I ziektesymptomen ? van ienand die voorwendt ziekte zijn, wordt wel gezegd:ntt z6n9 már gêmákter. (id.)
26. Een z66r rnerkwaardige uitalrukking:

ItR8nrne pies n? biemóntjêu (=melk rnet suiker).
Toon van Zeeland deelde nee dat dit werd gezegd bij Gee-
nen in de Mortel. (id.)

27. rrlnen appel/ t 1e skeepel Swerhàwp kriejgen
betekent teveel krijgen, ats toegift. (id.)

28. rrDe kaar sIO optt (=tkiepent van een rèrtkaarr ) (ia.)
29, êêjweesrr (=rrsèffesrr=rrsïbiet'r). (id.)
30. rrstiitmikrt (=wittebrood,in tegenstell.ing tot rboeren-

rnikt ). ( id. )

31. rrafkiejke/afs isnrt (=wachten). (ia.1
32. Mevr. Á.Vos-Baggermans hoorde eens ienand zeggen dat ze-

kere personen niet deugden hoewel ze tot de fanilie van
de sp'eekster behoorden:rrrt is fan nánne (= nijn) nStsie ( = faÍnilíe), már ze

.deuge nie, ên dê onderveende gaj nEh !n.
( 11_11_ 1981)

Zoals U hebt gezien, bestaat dit artikel geheel uit reacties
van lezers, Materiaal dat ik at *,e.r.oreid had v66r ik aanaxtikelen over het Genertse Dialect begon, heb ik niet eens
hoeven te gebruiken. En zo hoort tret oot ! il
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