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'I,'\i.ICT.In nunraer 52, het, voorlaatste nunner, schreef ik dat er nog
steeds eon stel vragenlijstèn voor het Brabe.nts Woordenboek
ln Cemert ingêvul-d moesten worden.Het stapeltje i.s ueer iets
kLeiner geworden, omdat 1k een aantal lijsten heb afgêvraagd
in intcrviews en de resultaten op de band. heb vastgelegd.Het
vrachten is op iets neer tild voor het overzetten ln klank-
schrift. We kunnen nog steeds vrijwilligers gebruikenrd.ie ou-
de nensen in Genert kennen en bereid zijn met nij intêrvieus
af te ncmen.
In nummet 52 gaf ik rareer een l-iistje van Genertse woorden en
ui" t d.rukkirrgen. He t wordt tijd. da,t ik weer uat aan de collectíe
tocvoeg.
1. l,aten we met het vrouwelijk schoon be,3innen.

Suurraan (van boered.ochter die juist van d.e kapster terug-

- \,,1a zíede gai d.tr sk6n àèit I

À{oeder van }ret 'rdurskerr :

- Jao, jao, tt kópke no.t rt kuntje verkà ope , (tO -OJ-19'l 4)
2. irDe moratonstond heeft goud. in de nond'r, het Bovenmoerdijkr-.

se equivalent ven het Anerikaanse "Time ís noneyrr, De
flegnatieke Genertenaar weet dat het Ínet dat goud bar te-
ryanrro 1 { '

-".\ovent..iiiijlc zeng_ gên nètkestaarze . (1O-OS-tgl l)
( ',oventiiii j 1u=avonduif :n. ):ièLkestaarzc zljn ei:,on1ijk wilde
bloernen, zoiets als sneeuwklokjes, lJat de Nederland.se of
Iatijnse naan ís, kon nijn zegsvroulr ne niet vertellen. Il/i e
kan ne inlichtingen verstrekken? le strekking van het
spreekr,roord is Lref duj,d.elijk: lÍie leat naar bed gast, staat
ni.'t vroeg op.

J. ï(ri.tiek op de noderne daneskleding werd onlangs nog door
i ernand als volgt verwoord:
- Wa hedde tàch kàrte pè1ze án I t1 -1?^196g)
(pèIze=rokken).

{. llleestal probeer ik min of rneer humoristische of gevatte
opmerkingen op te nenen in deze artikelen. De volgende
uitdrukki.ng is niet grappig, naar wel zó interessant, de.t
ik ze U nlet onthouden wil, te mee" omdat ik zè nog pas
onlangs opving:
À Hai dii die tas nar slèejk vo1. (=ss11 ariper vo1, ook



,.

6.

7.

_ 16 -
van cun rraat). (01 -01-1974)
Ien:nd die igaag overal de boe] aíkijktrdic no..:-.1 nieuws-
gierig is, wordt
-.1b1iejkèàchtich'r genocnd. (15-10-1965).
Àrn'roede wÍ.s vroe€ier helaas geen schaers artikel in Genert.
Vandaar de volgende verbeasde uitroep van iernand dle de
prijs wel wat zout vondr
-Hondert gulde ?

Dè skaejte 6k gàn aauw wees t (01-Ot-L966)
Het voll4ende hJb lk van iemand, die zich nog herinnerde
in welke bewoordingen eens de stadsc en inniddels al lang
weer vooïbije mod.e mi-sprjjzend werd veroordeeld;
- -t'Ia hè díe tàch kaskcnádes vèel. (ttat stelt ze zich aan) .
/,e íz-op de Frense Skool gew6st. Urst ha-ze drr heor oprn knutje zitte èn naw hè-ze ze in In nètje ha-ng;e. tln we

ze achtar d're jepon hè zittc, dè laejkt wèl rn henne-
kórf te zenÈ3". ( 2B-01-1965)
(Ik verraoed dat hier de kussentjes op d-e heupcn en ach-
ter op d-e rug, op het 'rrèffr', het eorset, bedoeld zljn,
die di,nden on de jurk te doen uitstaen).

iiinderen worden door volwassÈnen noljal eens ironisch beje-
i3end, zonder dat de ttsnotneuze dat in de g:.ten hebhen.Zo
zegt r-en .els een kind gevoflen i-s en huilt:
- Kàn nar dêst, dè-ik oeu!Í opraop I (Ze-O1-1965)

9, ltren bekend. inwoner van Ger,ert n:oet (het is al weeï lantj
11;:)-eden) eens gezegd hebbên van e3n 'td.urske,' dat hjj a]
l.:.n::j niet mer:r gezi-:n hs,d:
- Pàddàr'rrae, dèr s rn sk6n drof fe I ;owdre, de die j I
(tn droffel=een stevige mèid). (16-O)-196r).

I O. len mooi r,roord vj-nd ik persoonlijk:

;.t:l:;:;;;ïtich" 
(= 1' kinds; 2' tiideriik van de wijs:

11.'rleven r.ls God i.n ii'rankriik zei;t ncn boven de li,Ioerduk. In
Genert zoekcn we God dichter bij huis:
- Jaor laeve ze as Chàt (=C.oa) in de pê]. (1j.10-1965).

12.Veel- verf i]nde gerechten kl.ia,mcn er vroe8er bij de ÍwaeverI
niet o rr taf e1 . l'iai;ere s3us vcn rc.apolie heette 3

-"1ewèèjs:.ws", (06-02-1966) .
lr.Generteneren houden ven zel-fspot. ,:.Jen vrouw die klaag't,

dat ze niet vcel k:n r1ar.n rrbiirtert, reletiveèrt haar



-'tl -
kl:rcht als volgt:

14. - Ik kom toch inrg"St8= tàóis èn in Gàts hààis èn bai
aander nènse. (15-10-19612)

14. I Verdórie, wa reej-ie rn tàch | (1j-1|}-196:-)
(= 1. Wat was hij bang ondat hij straf verwachtiel 2.wes hij
kwaad ond.:.t roen hem gept:egd_ had).

1). Van een vrouw die wrt lonp, naar wef hurioristisch uit de
hoek kc,n komen, zegt men toch wel wp_arderend;
- Dè fs tn raw skeuf. (1j-10-196r).

Drt w:ls het weer voor deze keer. I{ebt U op- of eannÈïkingen,
schïijft U die den eens op, al is het mscr op de achterkent
ven een oude envelop (dat doe ik zelf ook vaak). GebïuÍk gc-
rust Uw eigcn spelling, le spel^ling van dit c"tlkel is ook
noar geÍnproviseerd, oxndl,t de wïenschappelïk veïantwool'de
spel-lin€i, di-e we Ín Generts l{eexn ook a1 eens uitgeprobeerd
hebben, voor leken te moeilijk leesbs.ar is gebleken.Een ver-
ecnvoudigd systeom is trouwens af in d.e ri]a.._k.

1^J-.J.Vos.
Korho;nhof 9 ,Iucnen.

GE ERTSE S?00KVERr{ÀIEI{.
le haant ààit tt chraf.
ïËï c,nk àó'.'it-"";-doitTch jaor gelee j e is, z6A roont d.ie
k6êrs, dètt op de Gênerse kerkhèf s!6kte. Dè daocht tennin-
stern stel Gêncrse. VêOr:l onder rt werkfè1k, d.è saoves fenIt febriek n6 h6óis gong èn dan lr.ngs de kerkhàf kwan, ajongIt ferhaol roont 3,2 In loopent .'fiirke.
Voul han d.t:r, aztt begbs te grcouve - rt wns in d_e winter _In fl-aouw lichje zien skeene op de kerkhóf. fn diê kreeng vÍtn
leecht-kwlm deegeï, nê etke kaer rn hàrtje drr tussenin, tn
hc'ant ààit de gront, die wêr aeven skielók verdween as se te
vêrirskao jn gekonne ws.s. r!1 twae d-aoch achterên h.r. rnen r t t o-
ïich verskcejnsel .jezien ènrt was tt gesprèk fen drn d.ach.
N6 veul praote 6ver èn wêr besl-ootenrr evel In par die zên
dè ze gêne skrik han, um rt spook rs fen dichlerbai te g6n
bekiejke.
Ze tran skrik dà ze bliektermar toen ze op d.e pl:rts kwaone wêrIt spdkte, kosse ze dtr àoge nie gelbàive. rt was !n hèe1 op-
lÈchting dà 't gên spook was \,ra ze za"oge. rt !,laouw leecht
kwan v:n In lanp op de raant fan In keul èn Ine metsfeï, dic


