
GEI.|ERTS D I ALECT

door Wim Vos

p het artikelover Gemerts Dialect in Gemerts lleemrJrg.
26, nr, 4, p. 124-126 met materiaal van Riek Jonkers-
van der Putten kreeg ik enige interessante opmerkingen

en aanvultingen van llein van Gemert. Zijn kritische "belang-

stelling stet ik zeer op prils en het lijkt me het beste zijn
opmerkingen op voornoemd artikel en op dat in Gemerts Heem,

Jrg. 26, 1984, nr. 1, p. 24-3o- (materiaal van lvlevr. W.J. De-
lisse) in een wat ruimer kader te plaatsenin een apart arti-
kel, dat u kunt verwachten na het laatste artikel over het
materiaal van Riek Jonkers.

Hieronder kunt u het tweede gedeelte van Riek Jonker:s col-
lectie lezenlhet vervolg van het artikel geplaatst in Gemerts
Heem, Jrg. 26, 1984r nr. 4, p. 124-1262

B
bowre: ww, boeren (functioneren als boer). Haj h6 gowt che-

bowrt: hij heeft goed verdiend, hij maakt het goed.
braowe: wwr(eruit) flappen. r)rn dieje braowt rt rr w6l aojt:

Die durft het wel te zeggen.
bfimkei zn o, boompje. Az tt, b0mke bloejt, kan tt fruchten

draoge: als een vrouw vruchtbaar is, kan ze in verwach-
ting geraken.

bus: zn vt btrs. IIaj moet 6k aalt de bus blaoze: hij moet o-
veral voor opdraaien, Vgl. raaser.

D

daoch: zn m mvr dagen. Az de daoch ch6n 16nge, Bi de winter
str6nge: als de dagen langer worden, wordt de winter
streng.

daorst2 zn m, dorst. H6aae daorst
Dan g6dde n6 de Kaorst
DOr h6bbe ze tn heuntje,
DB pist f0r v66;f sBnt in ow meuntje.

Werd tegen kinderen gezegd als ze steeds zeurden om drin-
ken.
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deuvez zn tr mv, duiven. Drr dieje skiejte ze 6k lillek onder
zrn deuyez ze zijn hem te slim af.

drA6ji zn m, bocht. Ve is dE tnen stikken drBBj: wat is dat
een scherpe bocht.

diijveli z\ n, duivel. N.B. V66r een mannelijk woord dat be-
gint met een d zou men rdrnt verwachten. Toch heb ik van
meerdere zegslieden voor tdiijvelr tder gehoord. De Bont,
Dialect van Kempenland, Vocabularium, geeft rder enrdrnr.
f .p.v. tdiijvelI hoort men ook f diiwelr zeggen. Riek Jon-
kers gebruikl; beide vormen.
7. tt Lejkt w61 Evrr de diijvel mt sp0lt: een ongelooflijk
groot toeval.
2. Haj is te stom um vOr dtn diijvel te danse: trij is zeer
dom.
3. As che 6vver dtn diijvel sprlkt, dan tr663de fm op zrne
st6rt: als men het over iemand heeft, dan is die persoon
altijd in de buurt of komt er net aan.
4. Dtn dbje h6 van drn diijvel Bn zrn mor nEg gtnne skrik:
hij is niet bang uitgevallen.

diiwel i za m, duivel. VgI. I dii jvel I .
1. Iedder rt seeng En de diivvel niks: ieder krrjgt wat hem
toekomt.
2. femand vraagt: Hoe gi-g-tt?
Antwoord: Iets bltter az d8-t-rr drn diiwel ml sp0lt:niet
al te best.

diitrstez zn o, doekje. Hoe weeld tt h6bbe? Dik, dun 6v dOr rn
aiitst<eZ Zeg maar hoe je het wilt hebben (spottend).

dutselBEchtich: bn, vergeetachtig. Drn dieje is 8k f6rt tut-
selEEcht ich.

E
Etsr: zn o mv, eieren.

7. Ila zal_ tr kEmme: Etsr Ef joong? (Spottend)
een wind laat,
2. Ge moet rr m6r EBr onder l6gge; ze broejt
(spottend) je noet haar maar verwennen!

als iemand

se w61 aojt:

EEremoej z zn v, armoede.
1. Drn dieje kiekt 6f ie
hij ziet er uit alsof hij
naar het toilet hoeft).
2. As che mt ow EBremoej
dB ge ze h8t: je moet met

ejzer'. zn o, ijzer. Haj kan
zer Bn zwaor m0llestaen:
zit (!).

van EBremoej ginnen afchangk h6;
niet te eten krijgt (en dus niet

gtnne raot wtt, iz rt nie w8rt
je problemen weten te Ieven.

niks laote ligge az gloejent ej-
hij steelt alles wat los en vast
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- Familie van Riek van der Putten -
Foto van het gezin van Leonardus v.d. Putten en Arnoldina Maaa, ge-
maakt ter herinnering aau hun lo-jarig huweJ-ijk in april 194J.

ejzerdraotz zn m, ijzerdraad. Gaj? Frtt ejzerdraot En klomp-
ntggelkes, dan kaande pikkerdraot skejte: wordt tegen ie-
mand gezegd die altijd alles beter weet. (Klompn?ggelkes:
klompspijkertjes ) .

6ngelket zn o, engeltje. tt fs krBk Ev tr fn 6ngelke 0uer ow
toong piest: wordt gezegd als iets lekker smaakt.

Bppelkesi zn o mv, appeltjes. Die ztn aajge bewaort, bewaort
chtn rdtte Eppelkes: Je moet je goed kleden en voorzich-
tig zijn met je gezondheid.

Ergere: zn v. DE rs tlggen rn Ergere: als een kind zei: Ik
voel me niet goed. fronisch: ik voel het al aankomen dat
je dadelijk heel ziek bent. Smoesjes!

Brt: zn y, erwt. De diej h6 6k nie maer az rn Brt op In
plEngske! Smalend van een vrouw met kleine borsten.

6vvel: bw, toch. DE rs 6wel nie w6r? Dat is toch niet waar?
Den andere vorm is rev6lr (met de klemtoon op de tweede
lettergreep).

F
femiellie: zn v, familie. As che iemmant in de femiellie h6t

die wajwStter kan maoke, dan z6n ow kaoste gekaocht: als
men een geestelijke in de familie heeft, Iijdt mengeen ar-
moede.

fielliezooje: ww, slijmen. Die kan fielliezooje.
-7-
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Fhangkrejk: zn o, Frankrijk.WSr is ie h6n? Haj ts no Fbangk-
rejk spinne jaoge: ik zeg niet waar hij naar toe is.

G
gSrrei zn o, garen. Naw kiimt tr gdrren op

eindelijk iets van.
gaspegiejter: zn m, jongeman, snotneus. DE

pe giejter.

de kl6s:nu komt er

tz tne jonge gas-

gawt: zn o, goud. DB ts chln gawt. DE fz alaen m5r tangks de
gawtsm6t zrn deur gek&nne: dat is imitatiegoud.

S66;ti ?;n v, geit. Drn dieje h6 van de g66;t chehat (= Be-
dronken): die is nieuwsgierig!

g66st: zn m, gist. Drn dieje h6 g66st in zrm boks; hij heeft
haast; ook: is energiek.

genaojk: zn o, geneuk. (Van nale geeft hier; 7. (plat) het
telkens neuken;-(fig.) gezeur, gezaniki- 2. Zuidn. foppe-
rij, plagerij;-afvalrbocht). In Gemert zegt men: 1. Wa eest
tEg tn genaojk!: wat is het toch een toestand! het is niet
veel zaaks.
2. Bedangkt fOr h661 rt chenaojk!; bedankt voor alles.

gewin: zn ot winst. tt Orste gewin is kattegespin, mfr rt
l66ste, dE gt de tEz in: (gezegde bij het kaarten) de eer-
ste winst zegt nog niets, het komt er op aan wie aan het
einde van de avond gewonnen heeft.

gezeechtr zn o, gezicht. Dtn dieje h6 rn gezeecht az Ine
verimpelden Erpel. ffi heeft veel rimpets in zijn gezicht.

glaesz zn o mv, ruiten. Dtn dieje h6 ztn aajge glaez inge-
gojt: hij heeft zijn eigen ruiten ingegooid, zichzelf de
das omgedaan.

gEalt6t: zrr m, rroom persoon. DB rs me 8k tne g6alt8t.
Gdt: zn m, C.od. 1. Haj kiekt Ef ie G6t fergramt h6: hij kijkt

alsof hij van de prins geen kwaad weet; verontwaardigd
ondat hij ten onrechte ergens van verdacht wordt.
N.B. Kent een van onze ldzers deze uitdrukking? Bent U rt
eens met de gegeven betekenis?
2. D+n dieje wit 8k fan GEt Ef kluppel: een onnozel ie-
mand.
3. Iedder ziiiirecht fOr ztn aajge, GAt fOr ons alle En de
S66jt fOr de k8ffierSmme: ieder voor zich en God voor ons
allen (spottend),
4. Ik s6ch n5r niks, m6r C8t hiitirt me bromme: ik ben het
er eigenlijk niet mee eens.
5. Haj 10t C.Ets w6tter Svver GEts laant 188pe: hij spant
zich niet ino laat alles zoals het is,
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H

ha"lt'. zn y, hand. Haj? Haj kan niks az in ztn haant skejte
Em bdrle maoke: werd gezegd van iemand die geen vak kende
en lui was.

haet: bn, heet, sexueel opgewonden: Drn dieje is sg haet as
Jan Tejs srn ttfke. ondanks het rfteefjerr kon dit dus ook
gezegd worden van mannen: ildtn diejerr.

haojsi zn o, huis: Haj lrussett op hiojz 6n: Laat naar huis
gaan na drinken of 'biirte,. ook:Haj h66rt rt op haojz 5n.
vorgens Riek Jonkers houdt de uitdrukking altijd in dathet laat op de dag is. De tweede uitdrukking kan men m.i.
op elk tijdstip gebruiken. Graag commentaar.

haon: zn m, haan: tne Goejen haon die is nie v8t: Iemand dieactief is, is niet dik.
haos: zn m, haas: Ze weete v8rt krEk wgr drn haos l0pt: de
--jeugd is tegenwoordig goed op de hoogte, is niet natef.

h66ch: ?n v, haag, heg: Haj is s8 tr8f;na; spreengt w6l gwer
z0wejaorige h66ch: hij is kerngezona.

h86;m6ns? zn) heiden: rk siej gtn hBBjmBns Er KristemBns: rkzie geen heiden of christenl ik zie niemand. Het is ergstil.
h66n: ,\ u, hen, kip: Haj leult az tn h66n zonder,kEp (ook
- kiep): Hij praat als een kip zonder kop.

h6nnei zn v mv, kippen, henneni nr'dieje gt mt de h6nne teb6t: Hij gaat vroeg naar bed.
h6nnegatz_ zt o, achterwerk van een kip: A. Hoe laot iz tt ?B. Kw6rt Svver tt h6nnegat: tejt um drn haon te mBrleke.

we hebben hier dus te doen met een gekscherend antwoord.Vgl.: Kw6rt Svver dtm bult, de klEk h6 pas chesp0lt.hBrt: zn m, woonkamer:saoves raot in drn htrt, =mBirges nikswBrt: Laat naar bed, rs morgerrs niet fit. vgr. het reeds
eerder gepubriceerde: Aoventiijte z6ng gtm mBitestaarze.

heuch:zn, Iust, zinz Haj frtt tt op ttgge heug Em meuch: Hijeet tt op tegen heug en r€ugr(Van DaIe: meugrzn mt trek,lust, begeerte). Teg'en zi jn zin iets opeten.
heupez zn v mv, henpen: Haj is srn hetrpen 5n ,t vr6nge: Ili j

doet zijn gevoeg.
heuz6Echtich: bn, windstil: w6 iz rt tEch heuzEBchtich. Ge-

zegd tijdens een onweer als tret even windstil was en de
donderslagen uitbleven, (De 6118tste slaech kEnrme vOr Bn
n8 rle [,66 j ) .

himmerr zn m, hemer: tt skr0wt trn htmrnel: Ilet is ontzettend
erg,

Htroom: zn m, heeroom, oom die priester" is: tt Is nie zB
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sk6n as Htroom prtkt: Schijn bedriegt, het valt allemaal
niet mee.

hont: zn m, hond: Kommendeert owen hont Em btaft sEBlIef:
Wordt gezegd tegen iemand die graag bevelen geeft maar
zelf niets doet.

honts-chez66ik.z zn o, moment,
iedder honts-chez8E;k. I'l . i.
werkwoord ingevuld worden,
z665ktt - va&k.

ogenblik: Drn dieje pist 6k
kan voor ttpistrt ook een ander

bv. rrriirltt iliedder honts-che-

hsrzBkskei zn o, meisje dat altijd moppert, die hetrrnie hBn-
dich chowt feentrr. Van wijlen Meur. A. Vos-Baggermans heb
ik vaak het woord rrlaojsSkrt of rrlaojsBkskett gehoord in de
betekenis van rrgemeen, stiekem wichtrt. Het achtervoegsel
ttztktt werd dus vaak denigrerend gebruikt, ook voor mannen
trouwens, vgl . ItrEtsAkrr, Itskeitsekrt,

h0pkei zn o, hoopje: Haj vert66lt hondert op rn h0pke: Hij
vertelt honderduit.

J
Jot: zn m, Jood: rtNasrt, zt de Jot, rfik moes fEtschte En ik

w5s chtn spiejr kaotrt: vechten tegen je wil. Wie kan mij
inlichtingen geven over deze uitdrukking (de precieze be-
tekenis, de omstandigheden waaronder zij gebiuikt'werdt
door wie, etc.). Ook het woord rrnasrr is mij duister.

Jlzzepz zn m, Jozef: W5 is tB naw tnen hawtere J0zzepz Een
droge figuur.

K
kaar: zn v, kar: Veul? Veul 16t mrn op tng kaar! Zei men

als iemand veel (voedsel, etc.) wilde hebben.
kaes: zn m, kaas: Haj 10t de kaes nie van ztm br08t aete: Hij

Laat, zictr de kaas niet van zijn brood eten; met hem ga ie
niet lachen, valt niet te spotten.

tr6t;6t<t<er z zn m, venraand iemand: DE is me tEg tne kSt3Skkeri
kallef2 zn o, kalf: Naw skejt tt kallev in drn lmmer:Nu gaat

het gebeuren.
kam: zn m, kam:We w0rre a11em81 Svver dez8llevde kam geskEr-

re: Iedereen is gelijk, wordt gelijk behandeld.

kaoke z zn m mv, kaken! WA iz die maoger! Die kan mt zrng
kaoke rt Sngeles w61 kl6ppe:Van iemand die. zeer mager was.
Het ilangelusrr is het klokgelui om twaalf uur rs middags.

kaoter: zn m, kater: Haa tk! Haa rk de vatte kaoter ztng
kont chelEkt, dan haa rk bEEj zrm billekes chezien:Had ik
rnaar gedaan wat ik van PIan was.

li6skenSddemaoker'.. z\ m, verwaand iemand die veel noten op
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ziin z,ang, heeft. Vgl. kaschenSddes f66l h6bbe(al eens eer-
der gepubliceerd).

kast: zn v) kast, hier:bochel:Dtn dieje skejt onder de kast:
Hij heeft een bochel.

kat: zn v, kat: Ge moet de kat nie baj tt spBk s6tte:Je moet
iemand niet in de verleiding brengen.

k66rek: zn v, kerk: Dtn dieje iz in de k66rek chebSrre: Hij
doet de deur nooit achter zich dicht.

k8ntjesi zn o mv, kantjes: Haj t0pt tr 0k de k8ntjes af: Hij
laat het werk voor anderen liggen.

kepBllekei zn o, kapelletje:Dtr is chin aen zOn aaw kepElle-
ke 6v drr wSrt nEg w6l rs rm miz in gelaeze: Ook oude
vrouwen bedrijven de liefde nog we1 eens.

ketiejrz zn o, krr,artier, verblijf : DE is me daor In raw ke-
tiejr! Een huishouden van Jan Steen.

kiekt: ww 3de pers. ev, kijkt: Drn dieje kiekt blaek: Of hij
geregeld in zijn bed plast.

kiep: zn v, kip: Haj leult az tn
als een kip zonder kop; hij
(vgr. rh66nil).

zie hiernaast:
rt6k wees lulle
v6l rs as kieppe
zonder kbp ! rr

kl6ngke: wirr, klinken: Kt6ngkt rt nie dam b6tst rt. tt Sal
hEndich chowt s6n: God zegene de greep.

klompe: zn m mv, klompen:Ik skreev tt w6I onder mtng klomp,e:
Je hoeft je schuld niet te betalen.

Tot zover lezers deze tweede aflevering van de collectie die
ik gekregen heb van Riek Jonkers. Nogmaals dank aan haar. En
van u lezers zoals gewoonlijk weer graag commentaar of aan-
vullingen.

kiep sonder k8p: Hij praat
praat er maar wat op los.

Batr! Gevoon orsmakeliik' melk van d6 koe!..
UiJ hal6n de melk af tiid bU de melkfabriek!
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