''
!€.n vcl u-sl,e rhaal ,
tiiN iÀÀir'll ilcï DUIïIL YAli !E 'i LCCill\EEIicT,
?asic,.r Patr:',rs,!lcrev-i.sse wat; de l:r,atste pnstoor oy*.r rlerle.-t rwelke lid w: s r,an de Dritse Or:de. l,::ze perstoor, ci:',e hier herde::Ce
v.rnrif 116J, s:ierf aan een beroerte op 2! noveober irL het jaa.r
1799. Eij rrerd d.ood in zljn stoel aangetrofíen. Bij zijn ti.jd"1e_
noten stond hi j bekend af s .-,en rnên rrar nieer dan gewore her',}j g._,
levensi.rijze. De r;ol.ksnond weet van hera te vertef_r.en, dat hij irr
éénen r.acht grijs is gelícrden, en ctat !O jaàr na zijit dcocl zí)n
l;i chaar,'i nog cngcschondeil t eljrrggeyonrien rerd, llaat' dat g,'ijs r^rot:tl en yal gel:oilen ivas?
"Jonger,s", zei rris groctmereier. erii;i.-.1 (26 vert:1rle Iren Ire),,,ion-.
gens, àf s €je door de V1-co jenééng': ga;;-L , zoxgt ,lan eer:. iater
llos le::' te bi,,lCr.ln, nant rlalr heeft bi. j een bedienir,g Pastoor Ecr:e^.
visse den baarS.ijken duivel gezlen...,',
(volksverhaal opgetekend door Pastoor Poel1).

HET

BRAB ANTS

WOORDENBOEK

4oals U uit de kranten zult vernonen heb'L,en ie l{et Brabants
Woordenboek, dat door de Nijneegsê Centrale voor Dialect- en
Naanlmnde o.1.v.Prof.Dr.Wêijnen samengestefd wordt, financieel
in gevaaï. ?rof.Weijnen heeft de provincie Noord-Brabant on f1nanciële steun verzocht. Na een negatlef.advies van de zoLangzanerhand iameï dwarsliggende Culturefe (f) Raad, heeft de próvíncie het verzoek afgeïarezen orndat de subsidieverfening een taak
van de rijksoverheid zon zLjn. In samenwerking net de Stichting
Brabants Heen,het overkoepelend oïgaan van zotn vijftig Brabantse Heerkundekïingen, wordt nu naarstig gezocht naar een oplossing. Een mogelljkheid is roisschien dat de provincie sanen net
de Belgische provincie Antlrerpen en Brabant subsidle gaat verlenen. Het woordenboek bestrijkt imners het gebied van het oude
hertogdom Brabant.
0p de laatste besturendag van de Stichting Brabants l{eem te
Oisterwijk werd er unaniêm in een rnotle bij de provincie op aangedïongen alles in het werk te stellen dat kan bijdragen tot
voltooilng van dit glgantlsch werk.
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Ondertussen gaan we natuurlijk gewoon
door net"""ï
het werk! rrrnid_
dê1s heeft Ad Otten eer,
g"t;;-r;;
a"shaaige op
_lnisaf,is"
het gebied van de varkensfokkeïij
t;;-;J;;";-van
de invutting
van de "varkenslijst". peter..van"den
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lier nog een greep uit nijn oogst aan
woorden en uitdïukkingen
van de laatste tijd:
1. Ienand die veel notr"iïrlfrí:
kan in het *",""ï"

i:":::3.i:li';!"f,"ïli"fiï;3"ï",

"Ce zécl t már hoe gê ri aÍêêr+

1"ÁÀ^^

gebràrkelt àr cneËrussei i:';-L;";;';,"
àf drir 'n diikske". (=aoero3e)--- - - (i]:'. _"is"rrtijk
g wordt toonlooÀ, sebïus_
dus ch

ff.i,rïï;.

-gebrusselt= fijn gemaakt ) . (zl_e_l gZil .
2. 'n Goednoedige verwensing:
"Stikt in tne milzák, dan
,kaonde gepoejert in de héél
(- he]).
(+-tztgta).
3. (O.ld- )inror.urs ván Stiphout kan nen (naar ik
op stang jagen dóor hen toe t; ;;;srru hoop nog
"*::g:)
'--'-"(O_,r_1976).
"Stippende rnikske !"
4. Naar aanleiding van nurnmer 1, h:rer wat nanen van (omrin_
gende pfaatsen

Stippent
Deurze

Li-.ssent

die wat afwi;t<en o.r, frut"Ëa"rf"r,a",
= Stiphout, Boening
Boerdonk,
= leuïne,
Kèlding
Keldonk,
- L.i esho,_it, Aele
Aarte (-Rixtet

),

Ezzing
Aaste

5.
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=

Esdonkr
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Z0nnere

=

Someren.

= Asten,
voor aanvullingen houd ik me natuurlijk aanbevolen.
ook voor
veldlanen , hoewel d.at een heeL ander"ho"ia"i"t
i",
De eerste luchtbanden op__fietsen waren
dernate zacht dat er
keitjes in doordrongen, Vandaar a"i

rr genoemd werd "","-tlio(tz-tz.:.gte).
diej") of 'n nan (,,d,1 dieje,,), die ieder_

"ne kèèjefraetes
6.

7.

B.

o

v-rouw^("de
I::
een ::"
te slin af was, werd gezegd:
'De diej (l,n oie;e), di.e iz drn duvel ontkroope
- (iilZ;glt ,op
klaorfeechten dách".
I.
ine lvliku die de
"burgers', , haalden bij de toen nog vanzelf_
sprekend. "warne bakker" (wat
,llta.rttl"e-"""."iá"""i l,
dus, werd door de ,u"r,
lo"""o -r."ri"ï*-,,,n"
-l:::::tto"
"1ii1riL,,
(ze_g_tgtt).
Van een vrouw die zo hard gewerkt had, dat
ze er een ïood
hoofd van gekregen had, hooïde ik:
r' 't lejkt rét àf ik in
de héér (=fref ) geblaoze hép".
Een subtiele: een ont,/eg kan doelnatig
reden voor is:

(r

o-r o-r qzo. )

zijn als er naar

een

"un is nie um as che (=gu) ,á" wit wórru:n,,.
(to_to_to7e).
0. De vofgendê uitdrukking is voor tweeërlei
uitleg vatbaaa.
Een dubbele bodem d.us. ( líaar las ik
ook al weer dat
Bra_
bantse humor niet subtiel is?) ALs iemand
trouwt zegt men:
"Och, che (=ge) kaant mi z'n twije maer. (=re"") èère_
noej lèèje az allaen !"
( I o-r o_r 9Te ).
Vroeger kïeeg de pastoor wel eens eên
varken. Dat was
erg duur naar rnet wat humor kwan je half
er
wef
overheen. Van
onze huidige vooïzitter hoorde ik dat
wijlen
Pirke Sl_j-ts
\een bekend Gemertenaar) dan zei:
" rt Is krèk as mi taantpeeng, rt dii nnár éfkes sir".

(to-to-tgtt).

_1A_

12, ?irke rnoet In wijs nan en een groot humoïist geweest ziin.
A1s ienand introuwde, zei trijs
rt is már
"fntrawe iz 't sêIlevde az in ow boks pisse,
( 1o_jo_1976).
éfkes ffèèren,,.
11. Ook in het.dialect bestaan eufenlsmen (=verzachtende uitdrrrkkingen / :
"Die wás soo
nog vlug.

nár ts flug

ewéch'r

(=weg)i. p.Y.
(

die stierf

10-10-1 976).

14. Die hebben e.o (kleÍtt.) ruzie, twist net elkaar:
,,Die hébbe kerwél ni nekaor".
$-tO-lOll).
15. Ongeveer dezelfde betekenis heeft:
"01ê zittê áalt te stèchele't (redetwisten).(5-ro-rOfZ).
(zie ook l{. A.v. d.l{i jst: Gemertse Woorden}ijst' p.59).
16. De eikebonen in tte Ëgr. Den Dubbelatenstraat heett€a "to"g"" /
volgens een zegsnarr:

"de drèèjbóukes" (tz-tz-lg7e). W tiiti ontbrak ne on
dit te contro1g1g1. Kan ienand dit bevestigen, tegenspreken
of verklaren?
17. "Eerdaags" is In nooi naar in onbruik rakend. Netlerland.s
woord. fn Genert hoorde ik lenand van ?4 jaar:
t'Dè doe dan már aer'Ieechsr' -enrrrk kàn aeweechs wé1 's án". (=tinnentort )( 12-12-1976) '
En zo kulnen we nog lang doorgaan (zeker als U zorgt voor aanvul-

lingen!)
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lIazen met ruige ve1len
Een harden lrinter vooïspe]len,
(11 nov.
Ganzen op het ijs net Sint l{artien
rt
slijk ziert.
Zal rnen met Ker:stmls in

J

