
Gemerts Dialect

W.J. Vos

Dit verhaal is een reactie op mijn verzoek aan lezers in het artikel "Gemerts
Dialect" (Gemerts Heem, Jrg. 36, 1994, nr. 3, p. 73-76) om zoveel
mogelijk namen van onkruid, wilde bloemen, tuinbloemen, boomsoorten.
etc. door te geven. Mevr. Jo van Bommel, Pastoor Attendorenstraat 9, was
zo vriendelijk te reageren met een verhaal over "d'n hàf' van haar ouderldk
huis. Haar vraagbaak is haar moeder, Mevr. Truus van Extel-Verhagen,
geboren in 1919, die ons dialect nog uitstekend beheerst volgens Jo. Ik heb
alleen de spelling van Jo aangepast aan de in Gemerts Heem gebruikelijke
voor het Gïmmers.

Reacties en aanvullingen op het verhaal van Mevr. van Bommel zijn zeer
welkom. Dat kunnen nog meer dialectnamen zijn of de Nederlandse (ev.
Latijnse) benamingen van de planten genoemd in onderstaand verhaal. Ook
namen van vogels (wild en tam), huisdieren, vee (verschillende namen, ook
kindertaal, voor de koe, het schaap, de geit, etc.) zie ik met plezieÍ tege-
moet. Het doet er niet toe of u een woord al eens eerder gelezen hebt in
Gemerts Heem, als het maar echt Glmmers is. Het is namelijk ook
interessant om te weten of een bepaald woord nu nog steeds in brede kring
bekend is.

Misschien zijn uw reacties direct bruikbaar voor kleine verbeteringen in de
nieuwe editie van de Gemertse Woordenlijst van Martien van der Wijst of
anders voor een groter Gemerts Woordenboek waarvoor ik al jaren materi-
aal verzamel.
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Onzen hbf

Az ik taojz in d'n hóf ston nlwe de blééjk, dan koz ik nó de pállesaote
kiejke. Dè wáz èv is nóg aalt de Gemïntentaojn.

In onzen hbf ston van alles, már 0rst moes ie umgespaojt wórre. Dam moez
'r mèz op. Dè wáz d'n inhawt fan de pleej èn dan groejden'r van alles.

Niwe de zoej ston sèlderie èn án wirskante van d'n hófuat ók nbch slótjes,
zilverjóntjes, redeeskes, flèdderbónne (ók wél labbónne geniimt), bïzzeme,
kroessele, jón, slaoj, spenázzie, èrpel, kólle èm moes, haowkez èn rooj
kroote èm pisknóllekes.

Már ók bloemme, zó-as majzoentjes, klaever, pikkers, miejr, èrtskralle,
pispótjez èn nóg 'nen hóóp rcwázzie. skóm paoterskóppe èm bótterbloem-
me, snuffelkes, stingkende juffertjes, bèlleplante, pittertónniekes, liewer-
mènnekes, strójbloemme, siejrèrtjes, fiellepienne, krajnaogels, pejpestrójke
èm prongkappel.

Allerhant ongediert èn venéngt kwam daor op af: vlóje, leus, mierzejkers,
bieje, wéspe, snèèjers, keevelaorz èn somz 'ne pineegel.

ok han waj 'n vèèrke ('n jurk'sierke), kneent (die niimde waj troejkes) èn
'm mienneke (dè wáz de gééjt).

voogelz zaogde 6k, z6-az'm mèrleng, 'n seeske bv 'ne kneuter èm biej-
meeskes, malkórvers saogde mïstal in de bósse as we kr0tjes chinge ztijke.

Streuv bakte ons moedder van boekkende mael èn soms aote we zult bv
b0lleng.

Mi Sintereklós krïgge we 'nen appelesien èn smirlappe (= vUgen).

'n Voos paer wás nie mlr lèkker èn van 'ne zi,ijren appel bf rebárber
kreegde sl0wse taant.
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ok han we nóg 'ne stèrappelbóm èn van die lèkker pirzeke (ons moedder zl
"splrzeke"), van die lèkker mèrketonz èn èèrpraojme, skón gróóte blaow èn
juttepirkes.

Geziet wél: waj han evél graj zat.

Miskien hédde tóch nóg iejd braojkbaars gevonde! Alle bietjes hèlpe bv in
goej Gimmers: dè skeelt 'm priijfke op 'n mátje.

Woordverklaringen en vragen aan de lezers

Het zal niet nodig zijn de betekenissen te geven van alle woorden die Jo
hier noemt. verschillende woorden zijn al eens gepubliceerd in GH, zoals
shiws (:stroef, van tanden).

l.

2.

3.

slótjes: sjalotjes, soort van kleine ui (Allium ascalonicum). Veel
mensen zeggen:'se'lbtte'.
zilverjóntj es : zilveruitj es, inmaakuitjes met zilverachtige vliezen.
jón: ui. Opmerkelijk is dat Martien van der Wijst in zijn Gemertse
Woordenlijst'jaojn' geeft. Mijn ouders zeiden dat ook. Ook geeft Van
der Wijst Jaojnèppelkes' (een appelsoort; overigens, geachte lezers,
welke?). Toch komt de kortere vorm ook bij hem voor, weliswaar iets
anders, nl. jungzból: ui (waarmee de eetbare knol zelf, niet de plant,
bedoeld zal zljn).
labbónne: tuinbonen. Heb ik in Gemert nooit gehoord, wèl 'flódder-
bónne'. In de Kempen komt het woord voor. Ook in Gemert?
haowkes: peulen.
miejr: muur, geslacht Sterremuur, inz. Stellaria media. Het is een
gewoon onkruid; kippen eten het graag. De GW geeft ,wier', maar
dat is zeegras, ook volgens Van der \ryijst een vergissing, zoals hij me
enige tijd geleden meeedeelde.
paoterskbppe: kleine zonnebloemen. Ik kende dit woord niet, maar
gelukkig gaf Jo de wetenschappelijke naam 'helianthus' erbij. Dat is
eigenlijk Grieks met de betekenis 'zonnebloem'. van Dale. tze druu.

4.

5.
6.

7.
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10.

11.

8.
9.

12.

geeft 'heliant': zonnebloem, benaming voor een klein exemplaar van
de zonnebloem.
snuffelkes: anjers.
stingkende juffertj es : afrikaantjes, een samengesteldbloemige sierplant,
oorspronkelijk uit Mexico (Van Dale).
bèlleplant: fuchsia. volgens van Dale ook Nederlands: 'belleplant,.
pittertónniekes: soort kleine primula in de tuin, volgens de GW.
Latijnse naam: Primula L.. Dodonaeus geeft in zijn cíidtboect uit
1608 de oude naam: 'witte Betonie' en ons Gïmmers woord zou daar
wel eens een verbastering van kunnen zijn.
liewermènnekes: duizendschoon @ianthus barbatus), een tweejarige
tuinplant.

13. strójbloemme: strobloemen, volgens van Dale, maar dat kan van alles
betekenen. wie kan deze bloemen beschrijven? Latijnse naam?14. krajnaogels: seringen (Syringa vulgaris). van der w,.ir, zegt: 'krèèj-
naagel(s)'. Wat zegt u? Ik gebruik de uitspraak van Jo.15. pejpestrójke: pijpestrootjes, d.w.z. bunt(gras), Molinia coerulea
Mnch. (vgl. H.Heukels, woordenboek dei Náertandsche volksna-
men van Planten, 1907, reprint 19g7. Gw geeft 'peepespierre' en dat
betekent ook buntgras. 'peepespierre' werden oot geuruitt om de pijp
(de peep) schoon te maken. Is 'pejpestrójke' eenlongere, verneder-
landste vorm van dit woord? Kwam 'peepeitrÓikr, o-ot 

-voor?

!9. prongkappel: (mv) kleine pompoenen-(Cucurbiia pepo).
17. jurk'sierke: een yorkshire varken (klemtoon op de tweede lettergreep

in het Gimmers).
18. troejke: konijntje (kindertaal).
19. mienneke: geitje (kindertaal). weet u nog meer kindertaal woorden

voor dieren (en andere zaken)?
20. biejmeeskes: vogelsoort Koormees @arus major). ook wel gebruikt

voor Pimpelmees (Parus caeruleus), volgens Willem Iven, Miet,
andermaal verteld, 1980, s.v. biemeeske, p. Il4.2r. malkórvers: vlaamse gaaien. van der wijst geeft 'malkórf. Het
meervoud zou m.i. 'malkórye' moeten zijn. wie geeft uitsluitsel?22. b0lleng: balkenbrij in darmen (Gw). wie kent Íet recept nog? (bal-
kenbrij is overigens 'bombállie, in het Gïmmers).

23- smirlappe: vijgen, volgens Jo van Bommel. Daarvóór spreekt dat
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vijgen plat zijn als lappen. Volgens sommigen echter zijn het dadels
(pruimvormig met een pit en kleverig). Het kleverige zou ook een
verHaring van de naam kunnen zijn. Bij ons thuis waren het dadels
als ik het me goed herinner. De Bont, Vocabularium, 1958, p. 561,
s.v. 'sme'rlap' helpt ons ook niet veel verder. Onder 2) geeft hij als
betekenis: "(gewoonlijk mv.) smeerlap(pen), vijgedadel(s) (ook elders
in Oost-Brabant o.a. te Boxtel en St. Oedenrode gebruikelijk). Maar
wat 'vijgedadels' zijn, weet zelfs Van Dale, 12e druk, niet. Wie
spreekt het verlossende woord?

voor inlichtingen: u kunt me schrijven (Louis couperusstr. 17) of bellen:
(04923-63842). Bii voorbaat dank! ! !
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