Gemerts dialect
door Wim Vos

n nijn vorig artikel (Gemerts Heen, Jrg.22, 19gornr.1)
l'roeg ik on reakties - verklaringen en aanvullingen op een aantal uitdt'ukkingen die ik had gelic,egen van
Ieden van de Boerinnenbond eind 1979. fh denk áat veel van
onze actieve leden hard gewerkt hebben aan de boekjes en aan
de tentoonstêlling over de oorlog, omdat ik nog niet voldoende reacties heb. In afh'achting daarva-n een willekeurige
greep uit de collectie (in de hoop tlat ik hetzelfcle al niet
eerder gepubliceerd heb !):
1) Niet a1Le (al of niet gehuwde) noeders wetên wie de vader
van hun kind is. fn het Gemerts kan men dat wat dilicater
uitdrukken:
ttAs che aojt feul p6tjes sneuft, wlt dan már wOr ge
aojt
niejstrr. ( Ger Tielenaas, 21-g-19?9).
N.B. Als ik de ene keer rrcherr spel en de andere keer rrger,
is dat geen vergissing. We hadden imners afgesproken de as_
similaties te spellen. Klanken kunnen onder invloed
N.B. Als ik de ene keer rtchetr spel. en de andere keer nger,
is dat geen vergissing. We haalden inners afgesproken de as_
sinilaties te spellen. Klanken kunnen ondèr invloed van
voorafgaande of volgenrle klanken veranderen. Dus ndarnl is
ook geen vergissing, naar een aaapassing aan rrmáxr. Ik zal U
verder niet vernoeien met deze technische zaken.
2) Veel beeldspraak is ontleend aaÍr de kerk. Áls de onderrok
van een wrouw afzakte, zei nen3
rt tt Làf is langer az de lèèste nisn. (Zegsnan onbekend,
tij_
dens een ledenvergader ing van rle heemkuntlekr ing, net als
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sp.eker Jan Naailcens, zt_J_lg1g
opgetekend. )
3) Vraatzucht werd afg€straft
net de oprnerking:
rr Inln bower
èn rn zgr
chen8ch". (z8ch 2gus;
chenoch = À.'àËr, f
=
;ïl"lít?:rnooit
4)rrDe snoeptdffeln wae

iliJ"*'íf **it!ii*,';;"i'rïií.d=iÍïl'ï*
5)

Giechelend verleaen

haar vriendin
ItKiek ts Ef ie

kiekt

neisje (ln

a0rske

) op tte kernis

;h

tegen

èn as

ie kiekt noette nie kiejker,. (zie
2)
6).Het zelfrte plezier in
hor spelen
_
in het
--^r^_ _
net, taal,
net g?apje:
spreekt uit
[Bons, bállie
èrn ballemtantr,
= tt6.; ons, baj allie èm baj al_
renanrf. (zie 2).
7)-Van een kind dat waa
- .._*rschijnlijk niet zo oud
zei nen:
zou hrordèn,
It t t is chin haar.,kienf
iÊrr
rr rN Haawkientj.tt
;;"-á: '
een dochter

Ëi';j:"*
"T .1.- '* r;;;';.,;:
rne ridder lnne;', betekent:
?];|i.t?"ï:
9) Van iemand wiens

naam

ik vergeten

ben

die

Dat

is

naar nier

een pantor-

te noteren,

hoorde

rronze

l(ris, dè rs krèk Ing kaoj boekr. De
betekenis zou zijn:
hij doet theatraal. or,""eiu.,.r]n""i-ï.rrËï
v
eells
;;:ï",
n
deze ver_
klaring?
'.,u
1O) 111L há rt al ,z ob dtn bgs
chestgoterr, betekent: fk had
er at eens op gezinsoeela. onze
,;;;;" '"!iiilou" aat de
beeldspraak ontteenà was_ aan het-sexuete
i;;;;
rie jg'. i"e r.'i"!;"ï.'-rËi;iË "", dê rnens
Hoeynakers,
l,:-:ï3Ji:r"ht,
11) Hoewer rnijn zegsnan, sjang
Hoeynakers, de volgende uit_
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drukking in Boekel gehoord heeft, geef ik zê hier toch bij
rrrijze van grote uitzonilering. Misschien wortlt het in Cenert
ook gezegtl? C.raag inlichtingen !
tt r1 g{ hárt chegSn (=gegaan ) .Illzzik èn Dinter ánln geskeurttl
(Áls een koe noêilijk kon kalven en rrinÊcheurderr. Ik hoop
tlat, ik niet hoef uit te leggen wat hier bedoeld wordt net
Heeswijk en DinteÏ, twee dorpen die vlak bij elkaax liggen
tussen Veghel en Berlicum ofwel rtBalkemrr).
(sjang Hoeymakers, L7-4)

72) U kent natuurlijk de uitdrukking:
tt Tln blgld(ê gontt = erop uit gaan.
Van ienand ilie outl en versleten is, zegt men:
rtgaj k6nt nie nlr z0 veul trn bláftker. (zie 10)
13) Van ienanrl clie helenaal. niet kan zingen, zegt nen:
ttHaj kan zínge az de ílrete kow[. (Mevr. Scheepers, 6-1-178)
14) tr r1 trekt op de v0rste kowrrr
Als de stakleur open stond, stond d.e voorste koe op tle tocht.
IÍordt ook g€kscherenal gezegd als iemand op de tocht zit in

huis. (zie 13).

15) Onstreeks 1920 was tle bijnaan van de harmonie volgens
JohaÍl van Ansêrn:
tr dln bl6kkeren tmnertt (= de blikken enmer)
(via Ad Otten, 19-1-1980).
16) Ook van Ad Otten die het weer van zijn vatler, Cor Otten,

heeft

gehoord:

in tle stiijerrr = Mag ik in de schonmel (van touw, ln
z:llteke - met een .plank erin). Op de kermis overigens, zo
zei Cor Otten, (6-12-19?9), stonden ttskonnels , naar thuis
gingen rde rtsliiisrqtt (=schonmelen). Zelf gebruik ik deze uittÍMti6-lk

ilruklcingen n8g.

1?) tty6" tng kiep kraast, noet se 0k pikkett = $aar je werkt
moet je ook te eten krijgen. (Zegsman via Ad Ottenr Antoon
van den Elsen, 19-1-198O).
18) ttg"l luste-n lm gaertr = Hij tlronk graag een borreltje.
(Ad

19) Tenslottê nog wat losse woorden:
-b

r-

otten,

19-1-1980)

trVrimt spèktt = Amerikaans spek, l,a.oeger te koop bij rle
Blst (zekere Beetsrdie rond 1925 op het Binclerseind woonde). (Ad Otten. 19-1-198O).
b. rrgribbelerr = vangen van iets dat gegooid wordt, meestal
meeralere kleine dingen. (zie 19a)
c. rrdrn ánleejrr= kennismaking bij níeuwe buren na een verhuizing. Het tegenovergestelde: rrdrn afleejrr = afscheid
van de oude buren r{anneer men gaat verhuizen. In uitdrukkingen:
Ik kórn ls ob drn ánleej'r.
"rrHoenaer
(= wanneer) k8àmde ls ob tlln afleej?rl
(Jan van Cremert, 19-1-1980, via A.O.)
d. rtSrzele (van kippen) = krabben in de grond op zoek naax
voedsel. Az de gront baojte bevrdrre-n is, dan kanne de
henne nie Srzelerr.
(Zegsvrouw: Ànt van den Dlsen-Verbruggen, via zie 19a)
Hebt U aanvullingen, nieuwe uitdrukkingen of woorden, of bent
U het niet eens met de verklaring of ale uitspraak, Iaat het
dan weten, mondeling, telefonisch of schniftelijk. (Over ile
spelling hoeft U zich niêt druk te naken).

ës
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