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yórd. Eet intereseante ig tlat ds nonnen Yan Soeterboeck' of
ze ziÍ.b nu begiJnen noenden of nistr reglrlÍele kenunnik€Bsen
yalen, l€yenil volgens <16 reg€l van ile H.Augustinuo en dêt ze

bovendien neer dan 6én bezitting haalden lenge ile Bfoekstraêt.

b"onnen :
l.Jacob van Ouclenhoven' Bg8chryvinghe van tle lleyerije van

t s-Eertog€nbosch ' uitg. 1662, blz.44.
2.GoDErt R1 24 dai.14-11-1697 (Rijkeerchief Den Boech).
1.!.E.C.SchutJe6' Geschieilenic van het Blsdon Den Soech' 5e

ilo€I' uit8.1876, b]-z,214 t/n 218.
4.Cên6rt R127 foLio 41r-414 (RiJkearchief Dón 3osch.
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GHERTS DIÀLECI.
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"chreef 
1k ove! een G€Doltgê uitdrukking, die

1k dnoteeril hatl op ,0 lgert 1)'ll. nl.t
{ÀoveatË[J]. ziÍn6 g6n nàIkeEtàÀrze n.

(AoventËOj le-evondnllen ) . D€ strekklng ie- netuurliJk: tíle
iaet naar beil geat, ataat li€t Yloeg op. De Eeer À.J.I. va!
alên Acker veea liJ erop, ilet zlJn vader altlJil"lor€icnaterrenr
zei. Ik antrooród€ in nuone! !6, dat uiJn zegsvrouve b)-eef biJ

hee! lezing ntàlkeetàÀrze'r. SliJkeng lnlicftingen van een bio-
loge, iB het zee! vel nogellikr det net "nàlkestèÀrze" do Ge-
le-Iórgenete! boaloelal 16 vaD het Sadlscht Boksbaard (= Trago-
pogon) van tle faollie der Conposieten. De Latijnee naan i8
àus: TrógopoSon prat€nsia L. De bloen ls alleen bij zonn€-
Bchljn oteo en elleen voor de ui<ltlag. Erenals 1n ale pê4!de-
bloel zii er 6e! Dstkachtig vocht ln cle etengel, vêndaat 

'leGelartge naar. O1t ? tteceuber van het YoriS iaa! hoot'le lk van
de ficer PenDings r <lat"Drika van de PastoolÍ.in hoo88t eigen
pe!aoon altiJtl rlàèrgeataarran zorl. Eet bestaan v&a 

'lez€vorn vorilt ook bevcrtlgtl tloor vêe! o€n antlere zegsvlouve' zo-
ilat ve nu tlus dris voorden hobbênl de vernetlerlantlg te Yorl
nrorgenatcrrenrr r de nisuvs ontatekklag "aèèrgeetaarze" en de

"otr 
nràlk."tÀlrzen' BijÍEotganstetn en"nàèrgeetàÀrs " zou Je

ook nog aen de pleneet Íenue kunnan ilenken, ille vel { olgsn-
atcr" geaoer(l vorilt, renaeier ziJ voo! zonsopgang aen ile he-
rel etáat.(Vaa oate). Eet gelruik van ile n€etvoudsvor! in het
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Êproekvoord naekt dez€ vsrklaling echter ninder Haerschj.Jn-
IiJk. Er is naar één planeet venus. (In Van Dèle yontl ik ove-
rigens ook dat een "norgonater" aoDB een vocldenrepc! :^a, die
D6t het krieken van de dag op Btraat staande vuilniabekken
doorzoekt. Ik denk overigens, dat het spr€ekuooril ou.d.er is
den de eênertse vuilnisbakksn, zoilat ve aan deze betêkenis
niet veel hêbbon, roaar h6t is €en aald.ig€ bijzonderheid.

Dan nu veer nat vriJ rillekeurig gokozên uitallukkingen en
riJnpJea uit niJn verzenóIitrg, Det alank aên niJ! zegsliealen.
t ) nen sceptische opDerking tegên ienand die ziin kinderen

tevèel ontziet:
'rGe noet 'r nÁr àèr (eieren) ónder'légge,
dan kÀànde ze vàl('vuil) broeJe" (tl-tz-tgl+).

Z) Àen echeldvoorden en reke typaringen iE ons dialect rijk.
Van ienand die ietg doEs gealaan heeftr zegt nen:
"Eè, vÀn-nrn bónhulder". (lz-e-1975),
lr/i ê kan Be ieta neer vêlt€llen over d.ê oolsl)long Yan dit
voorcl?

,) nog iets over de opvoeding. Geef ale kindet€n naar hun ,
zin, dan kunnen ze
"óp oeue kèp g6n zitte" -oftevel-
"Gêf ge u6r hèèi, dàn kànne ze básaens skaeite't.

(tr-'rz-tgt +) .
4) IeuanA die net groot ênthouaiaanè eÀn een vernageringe-

di.eet vae begonnen, verd tot enige voorzi cht ighe i d' ge-
naand :
"Pèàg nér óp, gdi, dnderhàànt kÀànde n6 de kneent(-toniJ-
nen) d6Êr aá elaelle (=tralieg)aete". (tr-1z-t974.

5) vilt IJ Uv vernaningen eens variëren, tlan kunt U ale Gener-
tenaar ook zeggen:
"PÀàs aár óp, Bdi, óntlerhèànt kàÀnde nê oeu kaoke dtn én-
gel d,e hêre kléppe". (lr-tz-tg?q).

6) Zel-fa in hot jasr van de vrouv vorclen daneg vel eens wie-
pelturlg genoênal, in G€n€rt heet dêt
rkrlsp€It8rÍsh'r . (tl-tZ-tgt+).

7) Van atetg toch Dog iets naken, nog lets neken of o?lep?Ên
tlat eigenliJk toteal vereleten iEr oYeral profíJt ult ha-
len, <lat h€€t in h6t Genelts kort en bondig:
"gtrónt pikke bàit tn êkel[.
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Van lenend die vergchrlkkeLiJk 'rpinnich'r (=gÍerig) is, kor-
to! van e€n npeent, zegt nen dan ook:

"Céi, ge zàÀ1t 6k aàch strónt àè1t rn êkel pikka".
(2-1 1 -197 t) .

8) lls nen nlet geaccepteeral voldt, als vriJet bijvoorbeeld,
ondêt len niet genoeg geltl heeft, kan Den spott€nd vên
zLchzelf zeggen l
"l[rn b6k8 zÀ1 n6l te kàrt zéng". (Z-ll-t975).

9) Een ongehurde noeder vordt vel
'rrn heokn6vn gênoeDd. (z-ll -1975) .

l0)Een oude vrijater noent nen
"fn Cíuy J6óng nédit", (z-tt-1911).

11)Uocht U sonnlge vau de in dit artikel genoende opnerki.ngen
niet kunn€n vaarderen, hoevel ze huDori6tisch bedoeld kun-
nen ziJn, dan kunt U daarvan nog altijd z€ggen:

" u!6np, stórp àn vàèrkeeprezièrichrr. (z-ll-lgtl).
. 1 2 )Eên "trooE tsnd voor<lrr (uet een knipoog voor een huilend

kind ) rtrukt Den uit Det:
',bg-àèrene JÀa K6Ie, hieir hédtle tn kv6rtje'r. (2-11-1975).

1])Een arne lan verd neL eang
',rn èàren ktê0tje{ genoend. (z-lt-t97)).

14)3ehalYe €ên lnBect is
nrn kàltlerk66t ook een zeer d.ikke nên. (2-11-197r).

1!)Van een ceDertso kleernaker tekende riJn broer de vol6ende
uitrlrukki.ng op:
'rDe enèèr h6 ndr 6nen dèèrero: driei kêre un de k66rek".
)e betekenis ig niet helenaal iluiileli jk. wle yan onze 1e-
zêrs karl one helpen?

16)ila el deze en andere in vorige altikelen vernelde uitalruk-
kinSe! zou O ni.sechien van schriJver dezea kunnen zeggen:
"\{À kén-ie tàch tulte, gáter 1n oeu zàkke". (?-11-1915),

L.J.Vos
Korhoenhof 9, Iluènen.
teI . 040-81. 28. 56 .

tJeergvoorg pe l1ing.
Decerber zacht en <IikviJle regen,
gEeft Yenig hoop op liJken zeg€n.


