
GEIvIERTS

DIAhE@T

I. I;r het uerleden hetr ik al eens mu'€r'riimpjes in dialect ge-

publiceerd. In septenber van dit jaar kreeg ik enige dave cxt;fi-

if"r'.r, van mijn o-orn, Willent \ros, die al jaren alles pleegt te
noteren wat h.i j kcLn achterltalen ui't der Genrertse ovcrleveriug'
Iridien urogelijf, is het tratuur'li jk aa'dig .lm ui't te vissen hoe

lang riSmpjes al in Gemer't in omloop zi1n' In di'b geval kunnen

we veifig stcller: dat de eerste drie exemplaren al mitlstens een

traditie ran 125jaar in Gemert achter rlerug hebben! De schoon-

moeder r,an mijn 169.r.., nroet ze geleerd hebben van haar moeder'

l. rrllanneske ske'et in tt ltaovere kaf
Ztn kCt,telkes waore Praojnte
Hlj vie;t rm blat
Eu vaegde zrng gat
0rr 16kie zrn v6ngers 6n daojtne'r'

De klinkers iri rrl6kber? en llrr6ngersrt trieldeli het middelt tusseti

i en e, zoals metl nu bij oudere meflsell nog wel hoort' zeker in
een woord als tr.y6ngersil (vg-! . tt6('nfls1'rr=kindereu) . Zelf zeg ik
rrrBkterr i .p. v. rlr6lttef r.

( pruinien )
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2. ItTiifken Teet
{-iejt Iu skeet
in 't S6nt Jaans KepElleke
IIaj l-eecltte zrm baen
Elr liejt rr rr8g aen
En tt klonk az tn sk3]le.ke

trT6nke;r taen (Lett.:
B6nke baen (Lett.:
Ituiejke v6t (
Baojkske dik (

Meuntje dtr rne de pap in stikt (

Neuske snuf (

Lnip vf drrr bollaerttr (hoofd

.1. rrHauneke IIEE j
Go:rg nd de w8tsj
DOr gong ze streufkes b6kke
Ze ha rrie hallef mael gcrr6ch
Toe gong ze kiikskes bSkke'i.

Voor aanr,'ullingerr en opmerkirrgen houd ik me

(naam)

(=been)

(scheI, bel)

3. IIet volgende lersje moe";ree..l oud zijn r{ant er komcn enige
woorden irr voor die bij ni;n weten al lang in onbnik geraakc
zijn. Het uersje h'erd opgezegd door ouders die bij het naar bed
brengen van hun krcost eerst,nogwat speelden met de kleintjes.
Bij etke regel r.r,erd het genoemde lichaamsdeel gekieteld of r,ret
eeir a;dere speelse beweging airngewezen. 0p die mariier leerden
de kinderen rrimbesirntrf de namen van de voornaaulste lichaamsde'-
Ien (in het rrGtmmerstf ! ).

teentje teen - kietelen)
beentje been - id. )
Ianie id. )
buik id. )
mond-vinger i.d.mond? )
neus - lureep i.d. neus)
- knippend geluid met

vingers? )

ik keri overigens nog iemand in Gemert die dit rijmpje kerrt. Wie
kan rne vertellen wat |tsrruftr precies betekent? Irr Van DaIe (8e
druk, 1961) vind ik ltsnufferdrr= ners (in rie volkstaal). Het
woord zou dan een hertraling zijn van het eerste woord in de re-
Bel (vgl. regel 1 cn 2). Of moeten wc hier denken aan trsnuffe-
Iaarfr (=iemand die snuffelt, nieuwsgierigis): tl6lgens Van Dale
betekent rrbollaerdtr (maurnelijk; meervoud.: bollaards) in hct
Zuidnederlands ilknotwi lgrr.

(naam)

(pannekoekjes)
(meet )

aanbevolen !
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II. Van AC Otten kreeg ik oen aarrtal woorden eu uitdrukkingett
die ik hieronder laat volgen in de rroff iciiite" spclling en rnet
bronverrnelding en zoveel urogu'lijk met de verklaringeu valr Ad

Otten zelf.
1. t'Dlr sti geskrlvrre etr gedrukt

dts ge r,roet kraase 116r tt i0kt'r. (Variant: iniit krabbe)

hordt gezegd door mensen die zich ongegeneerd s1;aall te kratb-
ben bij wijze valt 'serolltschuldiging. Het rijrn is niet per'-
fekt: gedrukt -. j0kt.
zegsvTouw: Kat,hleett v.d.Ahker, 16 dec.1978.

2. Paarden worden door de hoel'smid beslagen iri eeu hoefstal of
in rrd r n hdrstalrr ,
sanengestel'J uit hErs-paara (vgl . r'os en het Engelse horse)
en stal . In r-le uitspraak hoort men lratuurl{jk maar 6c(n s.
Zegsman: Cor Oiter, :16 j.rli 1977.

3. Anna de Vr.ies, de vrouh vatl J0pke vanZeeland had tret altijd
over' 'tmrrn p8rseelerr (l,ett. : percelen) ,
aIs ze haar actrterwer'k bedoelde. AIs iemand ;,aar niet be-
greeir, onrschreef ze haar teigendom(rnerr) r niet:
Itwir.skante de voor is lt mcenrt. (l'<lor=ploegvoorl lt tireen =
het mijnc, mijn tand).
Van iemand anders lioor'de ik (W.J.V.) deplastischeuitJruk-
king: rrl,Bkt ow p8rseele!rr
zoiets als: rrBarst!rr of : rri,oop naar de ponp!ir Inaar Can uat
minder nst.

4. rtow gfltr" dat beschouwde bovengenoemcie Arrfi& oveligcns als
een wonde;: want zo lichttc ze toe:
rr rt r66mt sonder' f n driiiiikett,
waari.rt het woord ttt'S!r1tt rrrimp6Itrr zou betekenen rolgerrs Ad

Otten. Denk aan tret rimpelen van stof als je er een (te kor-
te) draad of elastiek doorha.rlt. Driiiijke = draad;e.
Nadere uitleg 1iikt nte overbodig.

5. tt tt kilzientkkerr = het sjatrltje (zijden das) dat Anna orn de'

hals droeg.

6. \rolgens Ad Ottcn wordt in ziin faunilie de uitdrukking gebe-
zigd: ttGe z0-trr af kurneengdert,
gebruikt als een soort van overtreffende trap 'van:
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'iGe z0-Lrr joong af lu.iejget, (= je zou er wat van krijgen)i
(tthurneerrgdeit = jougen wer,pen, gezego van konijnen).

7. rr tne kappetiinnictt= de karft v,.n eerr boek. Ad otten en on-
dergc'tekende hebben o. r.v. nreesters u.n juffrouwen in <ie
,1,."p. vijfi;iger en veer.tiger jaren nog hcel wilt frgekappe-
tunniedtr, d.w.z. boehc'n gekaf.t.
In Van Dale vilrdt n,en rrhet kapitoor, kapitorierr, een gewcs-
teriJk woord, dat boekomslag, kaft', inzonderheid v€ul een
scirijfboek bctekc'nt. rnhLrt rrctnuners, is her, woord overigcirs
mannelijk.

8. rr rne jiiddastt, icmanil die rriet te yertrourrren :-s. Volgerrs mij
wordt het ook irr du' vervaagde betekenis !'an tt"o;2a,futt gg:-
br uikt.

9. " rn jiidcl8sketr, als boven, maar dal een meisje, ew. tr.ouw.

1C.rr lrlc' r8mse j0tt'o een van voor.oordeler, getuigende uitJruk-
king, die vrerti gebc,zigd vooi. een zeer kerkse boer. of middc'n-
starrder, die in het rlagelijks leven de mensen ttaizittett (.-=

teveel Iiet betalen).
7l.tt rntm bfEksI66jp€rr', iemarrd die bij zijn meerder.e in ,t {ie-vlei uiI komen, ec,n slijmbal.
72.11 rrrlrn bleujerr, een verlegen persoori. VgI . Van Dale: 1.bleu,;.

blode, verlegerl tegeriover. ander.e mensLlrl .

73.'t Im prullekert, een d.eugnie't.

l4.LeenLje vall den Hetrvel ,rdiende v0r dtren traw bij burge-
ineestcr Buskeas. Toen Leentje in 19oJ zou gairii troulrr-.n met
Jartus ottenr vroeg drn biirger aan I'rrelis van derr Heuvel,
de vader van Leentle, of ze toch nog niet wat 1ernger wilde
bli;ven werken. Knelis nroet toen tegen f,u'entje gezegd ircb-
berr: rrl,aen, ik s0 rrEg 16r is wa bliejve baj drn biirger.,
warrt de pestoor En dtn biirgeiutster, ttie kaandenawtmnrel nie
teege h6bben ! tr

15.0p Lren vail de praatavontlen over dialect kwam Riek Jonkers,.
v.d.Putten met hc't gezegde:
trDSr is chtn (-geen) kep8lleke z8 aawt Ev d6r v.'drt nEg rrriz
itt gelaeaetf. oeen vrouw is te oud voor het bedrijverr van de
liefde.
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16. Willern Vos sr. zei vau Janus val Berkel, lidvan dewoegere
Gemertse harmor.ie rrSi,. Cacciliar', Cat hij Itde irSr.rens krom
bliesrr. rrJao jao", viol ienraitd Willern bi j: rUaanies, riie ii.r
tn goej ammazii3rtt.
Volgens I'an DaIe is rrembouchurerrhet mondstuk yan eer. blaas-
instrunrent. Ook: een goede embouchure hebben: eer; blarasin-
strument wel weten aarr de rnond te zetten om zlui'yer err goed
te blazetr. It'leir hooltle iret woord rremboucirurerr waarschijrrlijk
van de dirige'nt, maar zag het nooit gesctu.et.en. Vandaar de
r: erbaster de uitspraak.

17. Sedert Harrie Beex, de voorzitter varr de Stichtiug Brabants
l{eem, en Flori.s van deFutt irr 7947 of daaromtrerrL }rc.t lied
trVan hertog Janrr sciu'evel mct het refrein rrHarba Lorifarr,
klinkt rrlorifarr o1 ?rlorifasr we'lhaast elkeBrabartdcr bekc'nd
in de oren, Iu Gernert istrl8rriefastrook bekend uit alrCere
iroofde. In 7847 namelijk werC in Gcnrert eorl hst.Lrrsgezel-
schap opgericht dat luisterde n:rar de ri;riiln v(ul: rrl,orifas?r.
En of het iets met de leden ran dat rot,.rru uch'Le ge:zelschap
te maken heeft is niet bekenci, matlr in Gemert wor.dt nog
kel Lrens gezegd: rth'at b€.6nde t0ch rn lOrriefasrr.
rrl,8r'riefasrr is irier synonie'm met Itprutserrr of rrkl8tvae.gertr.
(zegsvrouru: Fien Neggers-Peeters, 7S?6)

IfI. Varr ,tievr. \'alr dc ltarn-iven ontving ik nog enige arrc.cdotes
met gezegdes met ee;r dubbele bodem. Missch.i-.n een aardige af-
wisseling in een opsorrunilrg als aezel bovendicl kur:rt U ze ver'-
der' vertellen. IIet gc'voeI voor humor dat er uit spreek't is
m. i. typisch Braban'i,s.

1. Een boerke uit Else.lrdorp wist te ver-tellen: "D0r kromte g8n
Iigge, h6b ik rt r88cht chehaarr'et, (-gehouden).

2, De pastoor kwam Janus tegerr die de week tevr;ren uit het
ziekentruis uas gekomen en va.oeg:
- ftKiek, Jaarres, b66nde wtr taojs En hoe gt tl rr lot'atr
- rf(iourt, mrnhaer pestoor, h661 gorr,t, ik nriig nie mEppere, 3n

az 1k rnSr' rl'iks dow deur kan ik n6g alIesrr.
3. rrMiejrr is hct nict eens nret de vernieuwingen in de kerk en

ziet het niet meer zitten: rrlk gelaojv ondertraant niks mti"
ik gelaojv rt w61 l'artr'.
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4. Dtu inne st.aojper tigge dtn antler-e: frAs ow vatte, daa haang-
de, da.n wSrt rt sitte Bn dar hE-drr gestdnil.

r;r dit artiker hebben we gepr.obeer.d orn behalve over. cle. woorden
err uit,drukkingen in dialect, wat meer te zeggen over. d.e orn-
standigheden waaronder ze gebezigd werden en de personen ,Jie
ze gebr..rikterr of gebruikerr. Eerr diarlect is immers n&uw verwe-
ven met het leven en de geschiedenis van ee: gemeenschap. Een
woord van dank aan al mijn zegslierJen err voor.ar aan trilrem vos
Ad otten err }Ievr'. v.d.Kam-rven, die ook nog zo goed waren al-les nauwkeurig op 'te schrijven.
rk zal het hiu'rbij voor tleze keer moeten raten, hoewel ik nogdive.se woorden en uitdrukkingen heb riggen die ik op uui
praatavond over dialect heb opgetekend. ook tijdens eerr bijeen-
honrst va:r het I(.\..0. (=t16rrr boerinnenbontrr) , waar.bi j de ileer,i-
kundekring iets mocht vertellen over; triverse aspecten van ce
Heemkunde, }u'eeg ik eerr aantal aardige reacties. Mijr- trelofte
om ze in dit nllmner te publicereri kan ik heraas nog niet nako-
nten, omdat sommige uitdrukkingen nog verklaard moeten worden
en gecontroJeerd op de juiste uitsprau*_. Imrners:r: rn goej rnE8rk n6 te3t ndddich ! r

W.J.Vos jr
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