
Voori:de mis'luiden a1s het lijk arinkomt bij de.kerkren 4q dC

mis tot de priester terug is vanihet kerkhof . Sterft j-emand

op nurnaer 122r, dan noet nr. 123 kaarsdrager zi.inr. , n.I. .L22
ei nr. \25 pius,- aan de andere kant van de straat 2 mannen

moeten dragei. Bii 6 dragers d.e nrs . .LzL, a22 ey 725 .met.aan
de andere [ur.t van de weg 3 mannen. (we moeten hierbij beclen

ken, dat toen nog niet het systeem rlan links oneven en

r""frt" even bij de huisnummering was inggYoe$ -vdl[). De

kaarsendrager zorgt , dat in het lijkhuis vo6r de.kist op_d.e

baar rvordi-gezet 5 onzeyaders er} vijf weesgegroeten worden
gebeden. HiJ bidt ook de kruisleg voor.-na-de,begr3fenis.. Is
Ee overledene bli,. een vereniging, die dragers beschikbaar
ste1t, dai: dragen de buren tot de brug bij Coldn of-_Verhoe-
,et. De drageri hoeven niet te luiden, ook familleleden
niet. Het lrrlden en dragen is bij gehuwden en ongehuwden
het zelfde.. @ de.uitvaart verzoeken geschiedt door de dra-
gers. B],1 .o-g!h"*rgdo ,org"t voor het verzoek-de hoedjesma-
'tcbcr. Dit-zijn'L, 6 of I ongehuwde meisjes volgens volgnum--
mers. Deze gaan na*i de koster, kopen de krans en zett'en die
op het hoofd. van de overledene. Zij betalen. de- krans saqe6.
DL naastbestaande van de ovqrledene vergoedt ht?, dit met
geld of door de koffie te geven op de eerstvolgende zor}dagrr.

Pastoor Poe1l geeft hiermed'e ip:ih to" het toen was. Mqgelijk
zijn er andere reggls gewaedt 'voor- of nadien. Illie Fau 9og
+Ii{"i1"", Hoe vefoet d" g"ng van zaken ras ? '' "i::i'

-: M'A '1qlder llli jqt '

GEI:IEPTS DIALICf,.

In ons artikel ttlandbou'.Ttennen in Gemertrt ('Gemerts-Heem ,
nr Z3rb3:z 9) beweerden i[artien van den Boom en ik-me.! g3]e
ste11l,gheid, de jeugd eigenrdat het woord rrsssf rr in'hetitrqin-
mersrr vroulrelijk"moEst ,ltrn', want we zeiden ndees zeeftt (vg1
dees vroirw). L{art]n van der Wijst uit Arnhem maalrbe eehtbr
er ons op opnerkzaam dat hlj 'r Ci zeefrr zei(vg1 dl hois).lb1-
gens heln is het. dus onzijdig.Onze oprechte dank- voor dezenp-
dedeling.lViochten ei nog meei reacties zijn dan houden wii @s

gaarne ianbevolen. Vooral van oudere Gemertenaren kr:nnen we

nog veel rgren. ,.' ,: r,, ,- .

' :, ..
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Hoorael de carnavalsvoorbereidingen voor 1967 f imrrenkort
vteer au1Ien beginnen, wi11en.we tosh nog eens terugkomen op
Ca:aeaval 1966.Eind januari gaf de Generbse Carnavalsvereniging
'zoals gevrognlijk-.ueeq een krant uit. Dtt t13a is alti.Jd l]lt-
stekend verzolgd. t'en elk Jaar doet: rnen weer een poging om het
Gemertse dialect er in'wee3 te ggven. Dat de spelling wel eens
rnoeilijkheden opleverb is'hiet venvonderlijk, gezien de be-
perkbe hoeveelheid lettertekens, die het alfabet ons bledt' en
die voor een dialect."a1s het Gemerts beslist ontoereikend is.
In genoemd riumrner vbn rDe D-rumknaauwerstt kwam een artikel
vooirttGlrulexF' Allabetf!rwaarin de schrijver trachtte voor dlke
letter van hbt, alfabet een Generts woord te vinden. Hierbij
waren interessante vondsten.[[ij hopen dat de redactie het ons
niet e,uvel duidt, a1p wij die lijst in ons b1.ad nog eens weer-
gevenrvgorzien va4 d4ke1e correcties.Daar veel van' d.eze 'woor-
den niet meer in gebruik zijn, is het nogelijk dat er nog on-
.juistireden in,dg lijst zitten na onze.verbeteringen. 'I{oorden
die o.i. verouderd. zijn, zu11en rrye met een kruisje aangeven.

'Affiirseren

_Appreasie maoke.
Beenslette
Bombalie
bea,vel .

Comprisie

Boite-cornprisie

-x- De twee vorenstaande woorden worden ln heemkui:dige krlir-
gen in Gemert nog we1 ge-b4uikb J I

) opschieten,
) voort maken

x |tbeenlappentt
balkenbrij
rompslomp

x verga{ertn3(v. oude verenigtngen,' 'severus b.v. ) '
vergadering buiten het kerkdorp.

bijna altijd meestal
roeiS jb

, ,. bladeren van paardebloem
(a1s konijnenvoer)
br9t91s
zuini-g . op iets zi jn
keuken' . .

-& de keuken
x veegsel uit rrden herttr
x kouseband

Diksenteijd
dBrske
.Ertskralle

Galge
gaaislon
geut
gp de geut
Hertklrsel
hosbengel
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Hert
houvinnouw
join
Kleppe
(t<tiere )

klutje

Lozi.e
ffentenere x
mozikke x
Moet(of is tt I'rioei)x
Neuzik x
@pesaort x
Prulleke
Roh:k x :

rrHai he roluk ne preijstr
rai-nasel x
Skottelslet
streuf
( smeerkannls )

savlele
skoevur
tesneuzik
Vrengeijzer

vruujte
\$azz'vm (fret itea. r,rasem)
zult
zaisle
zoeike

huiskamer
door de vrind opgejaagde stofwolk
ui
roddelen
lastig zi;n. Niet speeifiek Bra-
bhnts of Gemerts. Het staat in
Kramers i'Ied. Woordenboek. De uit-
spraalc is natuurlijk we1 ,iemerts
grote knikker. De betekenis vanttg9"1 ventjetr is mij onbekend,
we1 :rrtn klutje van tn mennekeit.
horloge

knoeien, onhandig werken. ''' 
-tantg, b-.v. Dienmoet, Kaotmoet.. ,

,omslagdoek
vermoedelfjkr'haast zeker ,

bijna zeker

schoenveter
vaatdoek :

pannekoek
smeerpoets, smeerlap, gemene ke-
reI. Komt ook in Kramers voor.
onzln r.r-ltkramen
regenbui-, onweer met regen. ,

zakdoek
l-astpost, j.emand die altijd. rtvan
dl'trarsll is .
wroeten
waterdamp
h6sfrllrass (zuur)
zeLs 

.

open smal riooltje van de keuken
af naar de tuln.
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Bij het aangeven van de verouderde woorden ben ik uitgegaan
van mijn. eigen taalgebruik. De van een x voorziene woorden
gebrulk ik zelf niet spontaan in een gesprek, hoewel il< ze
ken, omdat ik altijd belangstelling heb gehad voor trAas Cim-
mersrr. Andere mensen gebruiken ze misschi-en nog wel, Ga,arae
inlj-chtingen en aanvullingen aan ilI. van den Boom of onderge-
tekende

W..f .Vos,
Aartshert o$enlaxt 3l'7 ,
r s-Hertogenbosch.

FAMILIENAMBIII in Gemerb. afeeleid \ran vooniamen.
De herkomst van onze familienamen is een interessant onder-
werp. Bij veel namen is de herkomst onbekend of de gegeven
uitleg tvrijfelachtig. Een groot deel van de familienamen is
afgeleid van voornamen. Hieronder volgt een rijtje van deze
namen. De meeste zljn wel bekend. Sommigen hebben enige ver-
klaring nodig. Deze wordt in de noten gegeven.

Aarts Gi jsbers )ielj-ssen
Adriaans Hansen Obten
Bruijsten 1* Hendriks Peeters
Centen 2x Hermans Pieterse
Cobussen Hermanussen R-eijnders
Coolen 3x Heynen Reijnen
Corstens 4x Huybers Roelofs
Damen 5x Jacobs Rombouts
Delissen Jansen Sanders 9x
Derks Jaspers Seijkens 10*
Driessen Leenders . simons
Engels $x liiaas .7x Teunissen
Everts lllarinussen Thi jssen
Geerts iiartens Wilbers
Gerrits Melis $x ltTillems
Goossens I'.{ichels IJsbouts
1* van Ambrosius 6x van &rge1 (zowe1 9x van Sander
2* van Vi-ncentius mans- a1s vrouws- 10x van Seijke
3x van Nicolaas naam) (vrouwsnaam,
4* van Corstiaan '7.x van Thonas mann. vorm is
5x van Damianus 8x van lrlelis Sei je )

v.d.I[.
-10-


