
GEJ,iIERTS DIALECT
HUJ\iIOP.ISTISCHE RIJUPJES EN ZEGSWIJZEN.

fn nummer 28 schreef ik voor het ]aatst over het ,,Gim-
mersrr. Het vordt tijd,, dat ik weer eens verslag uit-
breng over onze naspeuringen. Nou ja, naspeuringen, je
hoeft in Gemert maar echt te luisteren naar d.e gelukkig
nog talrijke rasechte Gemertenaren en je blijft schrij-
ven. Zoals ik d.e vorige keer al schreefr w€ proberen
arles in een speciaal ontworpen klankschrift te noteren
we ki-ezen onze zegslied.en naur^/keurig en we controleren
hen zoveel mogeli jk. Voorlopig hebben we a1 hond.erd.en
notities op klad., met de d"atum waarop ze gemaakt zitrn
Een gedeelte staat a1 op systeemkaarten, maar vanwege

. d.e d.rukke werkzaamhed.en en stud.ie ziTn we met d.lt laat-
ste karwei. nog niet veel verd.er gekomen, Een stud.ent
Ned,erland.s is momenteel aan het uitzoeken waar de naam
"de Wijnboom" vandaan komt. Hij heeft ook enkele gege-
vens verzameld. over 'rhet konlngszeer'r, een ziekte waar-
van de naam ook in het Oemertse dialect voorkomt. U
hoort hier t.z.t. meer van.
Hier volgen dan nog enkele grepen, alles zoveel moge-
lijk weergegeven m.b.v. het gewone al-fabet. Dat daarbij
veel verloren gaat, behoeft geen betoog

1) Houd.t U van rekenen en raadsels? Zoekt U d.an dit
maar eens uit:
'rAnd.erhalf kalf half ,
en derde half kalf
Hoeveul pote hb tn hbbn?" (Gehoord 1-1 -1967),

2) Als het moeili-jk is om een
ten zegt men van hem:
"Ge melkt rm in g6n mbbndje

Gemertenaar te bed.onde-

. " (g-g-1967).

op d.en d.uur au-

1-1967),

,) afs men de een of andere hand,eling
tomatisch kon verrichten, zei_ men:
ilDb had-d.e net zei grif az ete,, . ( t -

4. AIs men iemand. niet gemakkelijk kan bedriegen, zegt



men;

"Ge vern6fi.kt rm nog ver3.r g6ne sent ". ( t -t -t 961) .

5) Van iemand die achter het vrouwvolk.aan zLtr.zegt men:

"Dd I s den d6rpshaon'r. ( t -t -t 961) .

5 ) Tegen iemand d.ie in d.e weg staat , zegt menz' ,'piins , zet oew gat rs ginds". (t -t -t 961) .

J) Tegen iemand die voortdurend klaagt zegt men:
ttrt Is nog seunt d.ts ge klaogt; ge hegget ez ene prlns
in 'n erpelkeul". (t -t -t 957),

a)afs iemand iets heeft uitgehaald, kan men het volgen-
d.e commentaar horen:
"Den duvel halt er veul, mar nog nie half geng€g".

(t-t-t967).

9) efs iemand nogal bleek ziet, wordt dlt plastisch ult-
gedrukt met:
iHai keek ze0 wit az ene pispot". (lo-lo-1955).

10 ) Niet alle f eestd.agen waren "ve'rplichte zondagen " ,

"Allerhailige, d.bts mar ne plankere zondigr'.
( r -r r -1956) .

1 1 ) Een Gemertenaar d.ie een bepaalde plaats liever ver-
mijdt, drukt dit aldus uit:
tfDe0r kriege ze $e nog me6 ge6n pert en kaar hen".

(zt -t -i961 ) .

1'Z) volwassenen hebben het altijd. leuk gevonden kinderen
beet te nemenB
(Tegen een kind.):
I'KlaP rs in mrn haant

I t Is grote skaant
t t Is half mis
Kiek rs wie d"r'r bove-n-is'rl

A1s het kind. dan :naar boven kiikt, kietelt men het
onder de kin.
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11) Tegen iemand, d.ie aan d,e verwaand.e kant is , zegt men

En

14)

schertsend.:
"stront wie hB oew geskete,
drol wie hb oew gedrbit,
heupke wa bbbnde toch klBbn',.

daar kon hij rt d.an wel mee d.oen.
(zs-tz-19G6).

Een spotrijmpje:
'raaw menneke
bo t erskenneke
moed.erknbdcht
hawtsptsbcht. ', (tl-t1 -196G)

Beschri jving van iemand. die nogal ,rerg moes t,, :l'Hai skeet d.e planke van ' t heuske ',. ( 1 5-B-.,| g6G) .

Situatie idemc
"skeite az ene raigertr, of ; "skeite az rn epel-
ekster'r. (5-A-t9GG) .

15)

15)

1J) Van iets d-at er erg vaal uit ziet, zegt men tref-
fend c

" tt Kiekt zet graouw az rn skotel slet ,, . ( lO-l O-,G5)

1e) Ua een bezoek zegt de gast tegen d.e gastheer, of
gastvrouw:
'tKom oew skaoi mar ts trughaole'r. ( lO-t 019G6)

t9) Af s de ene jongen door de and.ere bed.reigd. wordt,- maar hi3 is niet bang, zegt hij: --.-
ttTaand. in oewe mond,
en oeur boks vol stront,'. (Z>-IZ-19G6)

2O) Een onsympatli"I persoon , zowel manneLijk als
vrouwelijk, heet;
rrnrn tang:haarst',. (treng). ( ll-e;g1|)

21) Kinderen zeuren rEeI eens om een vertelsel, Ze
worden in Gemert d.an a1s volgt afgescheept:ttZal ik oew I s wa vertel]e
Van Teute en van }trelle?_.
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