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drjÉ.rstaande is een vervolg op de lijst van Genertsc mrden en uitdrukkingen die eerder verscheen in
Eeem, Jrg. 26, 1984, nr. 4, pp. 724 - 126, in
*ts
iS5, nr. 1r pp. 5 - 11, en in nr. 2, pp. 56 - 61.
.-:9. I.
kt s.e:lrl
is afkonstig van Riek Jonkers - van der putten
a. ri
fu baar ingesproken op een cassettebandje op 2?
r--t !St. It heb hiervan vervolgens een transcriptie ge- ir è Íoor dit tijdschrift sinds jaar en dag gebruikelt! q:I!. r .g roor het rrGtnnersrr . De hier gegeven betekeniss
ril. tic ran Riek Jonkers zelf met aanvullingen van m!j.
h rrt rrlfu-ruen zijn alfabetisch gerangschikt door mij op
hct c,,rl-*'tr =lfstandig naamwoord of bij ontstentenis daarvan,
h crltr
of - sporadisch - esr andere woorrlsoort.

-hroord

ItotrF: r y rr,

poppen.Cre noet 8k aaltejt n8 heur poppe danrllês haar zin doen. Het merlflraardige is dat de Neuittlrukking volgens Van Dale is: naar iemands
-&.r'=ea,
yaarin trpijpenrr we1 rrfluitenrr zal betekenen.
$fla
Ik d€* ilrt re hier te doen hebben met een verwarring net
rrdaan: bd
Je de poppen aan het danaenrr ! toên kwam er herrie, rurie. Tgl. het Gemertse: D8r hadde de poppe án rt
aane.e. OrcrigeD.s tu'ijfel ik er niet aan dat de uitdrukking
gehrui-tt Edt zoals nijn zegsvrouw aangaf .
p8t: 2n r, pot.
skejte allenol op tnne pàt: ze zijn het
Êc: ir
dat'r

samen e€n€.

p6tjes: za o -\r, potjes. Klé6n piitjes h6bbe gr88te Srre:
kleine hil.deren horen alles, ook de dingen die niet voor
hun oren bestend zi.jn.

-o)-

prikstowl: zn Ín, preekstoel r kansel. Ze rolle van de prtkstowl: van een paartje dat gaat trouwen3rrde rowpe kriej gerj
het huwel{}r werd drienaal van ile kansel aangekondÍgd (zodat eventuele huwel i jksbeletselen geneltl konden worden).
prins: zn m, prins. Haj is s8 rejk az Ine prins in rn èrpelkeul: ironisch: hij heeft geen geld.
R

raajger: zn n, reiger. SpèIIen az rne raajger: diaxree hebben.
raegent: o.t.t. van raegene r wwt regent. Az rt chints raegent saltt hiejr w61 tlriippe: wij hijgen er nisschien

ook wat van.
rampe: zn n mv, rampen. Dè z6n rampe, d8r noette op stampe:
van iets verÍelends: daar kun je nu eeÍrnaal niets aan doen,
daar moet je rnee leven.
raojte: zn v nv, ruiten(in het kaaxtspel). Raojte! Wie kákt
chl nd baojte, wie binne skejt iz rt 8k kr'ejt. I{crdi schertsend gezegtl als iemanal bij het kaarten ruiten speelt.
ra$ichajt: zn v, onkruial, uaardeloos spul. rt Is allemSl rnár
rawichajt: het is allemaal waardeloos.
reet3 zn v, achter$erk. Ín ow reet lingksrdang kaande rèèchs
krabbe: (als kintleren om een sno€pje bleven zeuren): je

lí'i jgt het niet.

rejksatálaler: zn n, ri!<sdaalaler. I{a tlè kaost ? Ine Reiksdálder
taagentig ên rnen 8lli.ejestrenf: sch€rtsend: het kost

niets, het is gratis.
reuzels: zn n mv, reuzels, bladvet, vetweefsel tegen de achtervlakte van tle buik bij varkena; (oneig.): vet in het
menselijk lichaam (Van Oate). Drn dieje zaL zrn reuzels
nie ekeure: hij werkt niet hard.
roontbidde: w$, bidden lopend door het huis met een op palnzondag gewijde palntak, g€drênH in wijwater r tlat aI bi4dend werd rontlgesprenkeld.Ona Íoealder ging aalt roontbitlde rnt Inem pallemták az rt onreerde.
S

sèffes: bw, onmidtletlijk, alirect. rk Kaon sèffes n0 haojs:
ik kom onniddellijk naar huis.
siegaor: zn v, sigaar. Haj tz 8k aaltejt tt siegaor!: hij
krijgt altijd de schuld. van Dale geeft ook cle betekenis
rrmannelijk lidrr en vergelijkt ile uitilrukking trde sigaar
zijnrrnet rrde lul zijnrt. N.B. rrsiegaorrr is io het Generts
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in zijn letterlijke betekenis vrouvelijk (ilees siegaor),
in de uitdrukking wordt met opzet het lidwoortl rr rt rr gebruikt, dat onzijdig is, voor het konische êffect.
skael: bn, bwr. scheel. Dtn dieje kiekt 8k s8 skael az Ine
joerrik: hij loenst, hij is vreselijk scheel. hrat een rrjoerrikrr overigeas is, is mij niet tluidelijk. Weet U het?
skêet: zn v, vind, scheet.
1. Drn dieje laacht n8g nie al ziet ie rn skeet ttgge de
rnii;r urlEcn 188pe: hij is een zuurpruim, iemand die nooit
lacht.
2. E'aj tz alwlr ziejk.Zeeker wlr tn skeet fan twèrs: Isitiscbe olrerking over ienantl die zich al te gauw ziek
voelt.
skierlet: b, plotseling. Vgl. Gemertse l{oordenl. r p. 55t
.Lierlek. Sonnige Írensen zeggen rskiellekf. Invloed van

bet verouderde Nedêrlandse woord rrschielijktr? Haj is skbrlet cbest6rve: hij is ptotseling gestorven.
s&ËT: a y, onueersbui. Drr iz In skowr op kónst;
strtl;cleus: bn, nauwkeurig ( rrnaar*tr ), precies. Dê iz tne
sbrfueft:ze kèèrel.
st6€*: b. afg€streken (vol). VgI. M.À. van der lÍi.ist r Ge" |Et8ê Íoctlenli,jst, G.E. 79?5/19?6, nr. 61, p. 56, s.v.
nslËêi-F - ( slêêik vol ): amper of afgestreken vol. De

koa i.s elGÉchs fol: de kop is egaal, afgestreken vol. Jan
fc (geb. Z)-6-1902) zegt "sl66jkrt en ondanks tle afwiikenè aNrllirg is dat hetzelfde als $at van der l{i}st sdrijft.
r, getreimzinnig fluisterên achter de hand. Zit rr
c:
tjlct te rE te smawze. Vgl. sniespele.
ttijr yG (83) tent rt ar m: rr rne smawsrr ' een halve gaAie zich vreend gedroeg.
r-, id
miertlÊ: r, nieuwsgierig handelen. l{à is trn ttie.ie án.rt
i€Írct!? Yat doet die nieuwsgierige figuur hier? Vgl.
sneÈl-c.
snierrekert: D r, nieuwsgierige man. Haj iz Ine smieÍrekert.
sniespele: w, geheinzinnig fluisteren achter de hand. Zit rr
tEch nie * te srniêspele. Vgl. snawze.
sneukele: w, rieuvsgierig handelen. wá ls t In alie je án rt
sneukele? Ygl. snierreké.
soebatte: rv, rooi p'aten. naar de nond praten, zeuren om
iet6. Zit rr t8ch nie te soêbatte. Vgl. Ml iernnes ánpraote: hen niet tegenspreken.
spaw: zn u. speeksèl. Haj is te riiiil un zrne spaw tl0r te
slikhe: hi.'i is ontzettend Lui.
-67-

spèk: zn o, spek. Bidde v0r rtspèlcàde witspees:
soort boe_
tedoening bestaande uit het bidde., lran tili - , orr"_r,.d."u
,
en tien rweesgegroetenr en tien maal rGlorie_z!.i_de_vader,
iedere zaterrtagavond in de vasten
t"i--rr.r,vlees en het
witteb-rood dat men gegeten ha. in.ie"oo"
*"uk
de vasten.
der lÍijst geeft op D. 69 van ri;i êr""t"u r+oo"_
ï.8:.YT
denli.jst onder rwitspeesr de volgenae
rboter,
nelk etc., in de vastên toegestain a.ïi.,itiu: extra
ge_

"f.-r""-"""

bed deedrr.

Mijn vader (83) meende zich te herinneren dat nen ook
offeren als men de gebeden vergeten was. Zijn vader kon
wel eens 5o cent hebben betaalà (r.oo" d. t;i; vasten! zou

).
spiÍrrowle: rtrr. zijn gezicht. vertrekken van pi;n. ffa;
ll
nEg
al te spimowle: hi j ligt te laeperen
á.'oi.i.r.
spulles zn o nv, spullen._ Dè z6n spulle """
nt skrorve,
che ze ziet dan zà rt bedrorve: het is- *à*auloo.nár as
spul
(skrorrve: schroeven ) .
stdl: brc. kaarsrecht, steil. Haj zaot stál oweránt: hij
zat
rechtop.
stárt:. zn n, staart. Áz.drn tnne beest, dan stlkt atrn
zrne stárt unhSch: alres hetz,elfa" ,i'rir."-rr.iben anderè
je buurnan. Mevr. Jo v.d. Boor _ Selten g.i- a" ars biiv.
volgende
aanvulling: het gedrag van anderen imiteien ondat
plezier in hebt. Ze dacht daarffi aan tret getag van je er
koei_
en in de wei in ale tente die uitgelaten iào" a"
wei
hol_
len net de staart ornhoog (dat is "irmers

àÀ tetetenis van
het werkrrÍoord rbeezer ).
stèchele: ww, ruzie maken, twisten. Ik wit rr nie
um stèche_
le: het is me on het even.
stèmpel: zn n, stenpel, hoedanigheiil, geaaxdheid,
soort. Drn
dieje is ndch fan drn aawe
ïii
;;-;"s
ouderwets
(ouderwets neestal in waaralerenàe
"ia.p.i, zin)l
^
st8tfdrt: zn rn. sloof. iemancl die haid -moet werken.
Zaj is
Ine stStfgri.
der
ftFt,
p.
c.I{.r
9k
tfo
geeft
6o
s.v.
istdtv8rtr: goedzak. _Van
'*r.n
uit het ;il.;;;-'r.ir,
Jonkers
klinkt enig neatetijaten door: ieranà ;ï; ,i; taar misbrui_
ken door anderen. ook uit a" t
Jonkers
bii dit woord geeft blijkt .it: r;e.a.-zli-àie-nier<
;"""-i.rri" st'tfErt:
i,
lii noet altiid alles opktrappeo.
rteze uit_

th'ukking ook.
"--V*--ióSi'kent
striemrnel: zn Ín, ienand alie gierig is. Dè bre gk ,ne
striem_
nel. rn-c.H., Jrs. 24, rsÀ2, ni. 3; -;.-áran
van
*f
Berlo als betekenis: een vaísaard. 'r"'jrg. -zs',
nr. g, p.
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tn hollewèèj
rne gèkken tiilder
of: In èchte stStfdrt?
8[t !ê6t Becta lt.E.J. Pennings dat de juiste betekenis
sou sijn: "€€n pinniEe; riike sti[kerd' diê naar noeilijk
iets kan missen, bijv. bij een collecterr. Dê betekenis
ctie Riek Jonkers opgÊeft bevestigt dê mening vàn Rector
Peoainge. Toen ik nijn vatler het wooral voorlegtle, zei hii
€'lFotaan: rr rnen afsétt61rt. dus ienand die teveel gêld
Eaágt yoor iets en tlat stent aardig overeen rnet tle rneíilrg Ían Ri.ek Jonliers- én Rector Pennings.
rtrqti a r, ,etrontrfig" veffaand 'ienamtl. Stront rsie h6t ow
tb*ete t íie denk ,je wel tlat .ie bent!
stndtje: a o, verkleinw. van stront. Van een vrouw met
ItileftiEÊÍ ranieren of kleren werd al gauw geringschattend
geseail: strunt,ie ráIct nrng kunt.ie nie!
.

T

t6hst: ra v, tekst. Ên naw r*il ik w61 ts tékst èn aoitl6ch:
Du Íil it rel eens het naadie van de kou.s weten.
teule: ry, ploe6en. Dtr haanile nt teule óv 699€: er is g€en
land re te bezeilen. (N.B.: Ev/3f: noch).
toerlezjorre: tr, erop los leven. llai toerlez.ior{ft nár raok:
hij leèft er vrolijk op lost gêeft nergens om.
tdlder ! zn L, eêr vat lichtzinnig neisie net gevoel voor humor, een geldre nêial. Dê rs ne Ine gêkken t61t1er. VgI. rn
hollewêèj, dat ongeveer dezelftle betekenis hèeft. Vll;.Ze
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gaer ine stág..d0r: zg maaLct graag een g?apje.
:10t..]l
Van
jst
der l{i
geeft in G.W., D.
"tiiraËrei'*iià
-OZ
traor+e: rr'rv, trouwen. oo. die mák rt sg
s.*irài.*i. ""*ur,,.
chetraowt
èn alles: (als men naar iemand il;d;;á;j;ts
vrese
ie_
'rlinÍg
nand eenmaal getrourrd was kon er tennefi.it
oeer
rnis
gaanl
tr6kbaen: zn, trekbeen. Als een zandpad ontzettend
droog
h'as
bijna onbegaanbaar door hàt rulte
_en
,"í
de
moeder van Riek3 Hiejr is tr6kbaen t"grÀo".
"urra,
v,an
Dale
rtrèkbeênr:
geeft onder
been waarnee ien ireft, aat te
kort of stiif is. rn rut. zand ga ;e J g;;
rà*" ,,op rnen

tikrr,

dus

als

iemand met een Àebret.
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