
GEMERTS DIALECT

door W.J. Vos

In Gemerts Heern, jrg. 29' t987 t nr. 2t pp. 50 - 54 schotelde
ik U êen zeventigtal woorden voor die in het rrGfrnmerstr typen
lTou$en ( Itweesrr ) aanduiden.
l{ij spraken toen af rlat de lezer(es) die de meeste woorden zn.r

inzenden van hetzelfdê type en die niet in de lijst van RÍek
Jonkers voorkwanenrvan de redactie een vlaai van één van on-
ze Gemertse bakkers zou krijgen. Welnu, de winnares is Ft'an-
cien Slits. Molenstraat 7, zid ís al zo lang ik me kan herin-
neren een van onze trouwste leden en het zal U dan ook niet
verh'onderen dat ik haar lijstje kreeg tijdens een excursie
van de Heemkundekr ing naar Kasteel Alilen Biezen in BeLgiË
op zondag 25-10-1987.

Ik geef haar lijstje hier naar in alfabetische volgordel aan
U tle taak om de woorden in te passen in 66n van de categorie-
en voorkonende in het hierboven genoentle artikel.
tm baoj (een lomp, onbehouwen vrou'lvmens t dat niet bepaald e-

legant loopt, of zoals Flancien het uitilruht: rrie-
mand die zo hier en daar maar eens haax voeten ÍEer-
2,sf,rr. vgl. I skrèèj l ingks I )In dutselke (een drornerige, vergeetachtige vrouw)

In h6nneke (een verlegen meisje)
rng kaokel (een vrouw die veel praat;afgeleid van I kaokele I t

het geluid dat de rGtnnerser rh6nner naken als
ze een ei geproduceerd hebben)

Ing kwattaboks (=?) Graag inlichtingen over de betekenis I
In loedderke (een beetje vals, achterbaks r rstiekkent )
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rm pdzaj (letterlijk tpaaseir, is een sufferd)rn prulleke (is tiet; een van de welnige woorden van dit ty_
pe met een gunstige betekenis; je hoort Ét
woord ook r{el gebruikt worden voor een kind,jongen of meisje, sons zelf een volwassen manimet de betekenis: een ondeugend ieÍnand, die
graag kattelíÍaad uithaalt )

In skránnie (is rnager )
I n skrèèi lingks 

- 
(vgl. r bao j r ) (beide lettergrepen beklerntooncl)rn slsoet (tn hébbeleke skroet: vrouw die iníra1ig is)In sl8wr (goedige vrouw)tn snejkertje (achterbaks, rstiekkenr l vgl. r loedtterke r )rn streuf (geen toonbeetd van vrouweii;Èe sctroonheidl zoals

U natuurlijk weet, is een rstreufr eigenli3k een
pannekoek)

rn troella (slecht geklecle vrour+ )tn trut (volgens Flancien ronp,ettigrl geen prettig karakter
hebbend? Volgens haar heeft het woord niet de bete_kenis van twoonwagenvrouw r . In bovengenoemd arti_kel gaf ik twee betekeníssen: ordinair] gerneen type
l,Touw en xroonwagenvlrour+r. Tegenwoordig gebruikt in_
derdaad vrljwel nienand het woorrt rtruir in de twee_
de betekenis.Ik ben er echter zeker van dat die be_tekenis vroeg€r heel gewoon is geweest)

Inen Slliefant (een lornpe vrouwl ik neen
schrijving ook duidt op
chaansbouw)

rm plèk-kont (een vrouw tlie
dat zo ienand
ibiirte r )

aan dat deze om-
een wat logge Ii-

nooit haast heefti ik neem aan
lang blijft rptèkker bi.j het

zo gauw nogelijk na hetBedankt, FYancien, de vlaai volgt
uitkomen van dit nunner.
Mocht U, lezer(es) nog aanvullingen hebben op tle lijst vanRiek Jonkers of Fyancien Slits, dan is Uw reaitie nat;urlijk
van harte welkom.

Nieuwe wgdstri.jd Generts Dialect
!ên íiemertsê vlaai voor hen of haaf die de rneeste woorden
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weet die narnen typeren (of jongens). l,eg de kladbl"ok en de
balpen naar klaar op het aanrecht, nachtkastje of bureau, en
schrijf al Uw vakant ie-inval len eens op. De spelling is niet
belangrijk. die hoor ik later wel van U. Dè ge bedangkt b66nt
dè wttte !

De laatste jaren heb ik heel wat Genertse h'oordenlijsten ge-
publiceerd die ik van onze leden gelÍ'egen had.Irtat langer ge-
leden schreef ik vaak wat Íneêr gevarieerde artikelen met uÍt-
drukkingen, spreekwoorden, grappen en ook rvel losse rvoorden.
Misschien is het leuk om nog eens naar die oude ger{roonte te-
rug te grijpen om de nuffe geur van het woordenboek wat hrijt
te raken. Het wordt ne genakkelijk genaakt want Peter vaJr den
E1sen, redacteur van dit tijdschrift en geboren en getogen
Esdonkenaar, gaf Íne een prachtcol lect ie. Zijn infonnant was,
zo schrijft hij,Cornelus van den lcker(f) uit tle Deelse l(an1nn,
het overige heeft hij zo hier en daar gehoord, trhet neeste
thuisrt. F,n dat is nu het leuke van ons dialect: het ligt ge-
woon voor het oprapen.Een goed voorbeeld doet volgen, zullen
we maar hopen!

N.B. De spelling heb ik aangepast aaÍr het gangbare systeen.

Kinderr i jnpjes

1. Alle kinderen zijn anders is het thema van het volgende
rijm:

rrBaj letje Petietje
ha tng kètje gejongkt
rt aen wáz !n wit,
It aander rm tront,
It aen 1ág in rrn mêèntje,It aander op de gront,
It aen ha rn gètje,
It aander rng kont o!t aen skeet rrn piipke,
It aander Ine stront,
It aen dtn rt in drr mèèntje,It aander op de gront.rl
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2. Volwassenen hebben het altijal teuk gevonden kindergn beette nemen:
(Tegen een kinit: )

rr{Iap rz in de haant
hallef saant
hallef wit
kiek rs.wie daor boove zit.rl
Als het kind dan naar boven kijkt, kietelt nen het onder
de kin, terwijl nen zegt:rrKielle, kieIle, kielle ! rl

In Generts Heen, 1968, nI. 31, p. 1O, heb ik al eens eenvariant van dit rijm gepubliceerd:

"Klap t" in rnrn (sic!) haantIt is chrSóte skaantIt is hallef mis
Kiek rs wie drr booven is.n

TyDer inEen van Dêrsonen

3. rne rejke ják8l1é (klentoon op de tweede lettergreep)=
een rijk persoon.

4. tne (?) frot = een vrouw die niet veel neer kan hebben,
een versleten vrouw.

l{oorden

5. rn sêntswingkeltje = een snoeprÍinkeltje waar kinderen
hun zakcenten aan snoep konde.n besteden.

6. rt gerlzzep = het gereedschap.

Gezegdes i.v.n. het weer

7. f{aaw dr0cht is bliejvende rlr0cht = koud, droog weer, vaak
bij oostenwind is stabiel.

8. rt WSrt lichter èn de raegen dichter = het wordt lichter
naar toch gaat het harder regenen.
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Gezegdes

9. Ge kaant tt fèèreke r.'61 nB dtm bák tr6ld{e már laote frae-
te nie =je kunt het iemand zo genakkelljk mogelilr maken oPdat hii
doêt rr'at je wenst, maar hen je wil opleggen, lukt toch
niet. (C. v.d. Acker t )

1o. vriig opstSn iz 8k chtn prefeit (=winst), dam noette vriig
aete ên skejtê.
Een nuttig gezegde dus als ienantl weer eens begint te
zeuren over de ochtentlstond die goud in de mond zou heb-
ben.

11. Drn rlieje ttie wit hoe clèt ie ow aojt drn b6éste stowl
kang kriejge um rr zèèlev in te g6n zilt'e =
hij is gehaaid.

72. Az de vêèrekez dtm baoik fol hébbe, dan g6n ze in rt
strSj ligge =je rnoet iemand niet belonen v66r het werk klaar is.
Een toepassing van het gezegde:
Às che n8 Ine lSssen êrbêèr te 'i'riich nl de streuf kaont,
dan blie rt wèèrek fOr aw ligge, want az de vèèrekez drm
baojk fol h6bbe, dan g8n ze in rt strSj ligge.
Ine lEssen èrbèèr = 1. een loonarbeider;

2. een persoon die zo nu en dan eens
vrijt. (c. v. d. Áct<er )

13. Ik weet nèg rn skSn boerredaochter te zit'te mt èèrt án tle
kniejs =
Ik ken nog een boerendochter met veel lantl, geld.

14. Dè rz rn haaw-wfu' =
een ongetrouwde vrouw op leeftiitl (rr tn aaw joong naait'r)
die een man aar de haak probeert te slaan.
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15. Ml dtaaw hénne de nárz in g8n =iênand afdanken (b.v. iemanal die geen vrijer óf vrijster
neer kam krijgeni fenand die heeft afgedaan; (Sornmigen
bezigen hier het woord rmaant t i.p.v. tmárzt).

16. Ik siijk rn h6én, gowt in rle vtme, nár van de 169 af:
wordt meestal gezegd van een oudere nan die een lTour{
zoekt on neê te trouwen die geen kinaleren meer kan krij-
gen naar nog wel gezond (ên nooi) is.

17. Peter van den Elsen laat ons raden naar de betekenis van
het volgende rijn:

rrSkao jnz iz de wirrelt,
skaojnz is Mestreecht,
skaojns kiejke de joong de rnaajtjez in rt chezeecht.rl
Wie van onze lezers kan de betekenis kort en lcachtig
onschrijven? onder welke omstanaligheden werd het rijm
gebru ikt?
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