Gemerts dialect
Wru

Vos

Misschien is het nuttig om nog even in

gaan luisteren naar een van onze

te gaan op het doel van deze artikelen.
Het is in ieder geval niet mijn bedoe-

trouwste zegsvrouwen, Riek Jonkers v.d.
Putten van de Heuvelsepad. Van haar

ling u te vertellen wat goed Gemerts is.

kreeg ik

De uitdrukkingen en woorden die ik her

op I I januari 1993 een lange
lijst met woorden en gezegdes. Op l5

en der opvang, leg ik aan u voor in de

september van hetzelfde jaar sprak ze

hoop dat u erop zult reageren met op-

deze op mijn verzoek in op een casset-

en aanmerkingen en aanvullingen.

tebandje. Door het vele werk aan het

Slechts op die manier kunnen we een

Gemerts Woordenboek (1996) is dit

steeds scherper beeld krijgen van de

materiaaltot nu toe blilven liggen. Veel
woorden en gezegdes van Riek staan al
in het GWB en daarom heb ik de minder bekende gekozen voor dit artikel.

omvang van de Gemertse woordenschat.
Dan wordt het nu tiid dat we weer eens

aete
ww (it, aot, ge-aete): eten. Van iemand die niet erg biidehand is, wordt gezegd:
Ge kaant sien di se gtn verstaant hd van geft1ftt aete. Als iemand boert tijdens of na

het eten, kan het volgende riimple als verontschuldiging gebezigd worden:
lk hdp che-aete in gebit (:gebeden)
dan mriri'ft bowre w6r ift stt.

afraepe
ww: afstropen, overal weghalen. Die katte raepen allez af;

ze haolen

aojt: die katten stropen alles af; ze halen alle nesten leeg.
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alb

vAggelkez

afsl6n
ww (s/0 af, sloeg af, afchesldgge): 1. afranselen (:avddrse, raokele).Waacht rndr, n6 de
sftool sldw'k ow af.2. afslaan (in twee betekenisssen: a. door slaan verwijderen,
bv. van insecten. b. weigeren, afwijzen). HajsM nifts av as fliejge: hij slaat nooit

een aanbod af (vooralals het om eten of drinken gaat). Beide betekenissen

vindt men terug in de Gemertse uitdrukking.

6ndeisele
ww: vertrekken. Hai dejselt wir rin: hij vertrekt weer.

6nspitse
ww: aanpunten, puntig maken. (Tegen een lastpost:\ Ze moessen ow dnspitse, in
de

gront sl6n in dam mdr hoope dd ge nie dn-groejt. Nog een uitdrukking met dit

woord: As che't

chewoon bddnt, dan

ftaande't wdl av di se' nern b6nstaoft op owe kdp

,inspitse, mdr dam moette't wdl gewoon zdn: (sarcastisch:) le hebt gemakkelilk pra-

ten, als je eraan gewend bent, is alles gemakkeliik.

avddrse
ww: afranselen 1:61t15r,

raokele)

beeze (ook: bizze)
ww

(beest, beezde, gebeesf):

rennen, hollen met opgeheven staart (o.a. van koei-

en, bv. bil hitte, geplaagd door insecten)'. Riek schreef dit woord op in een
riimpje waarvan we vermoeden dat het niet compleet is: Hanneske Geeze z'rn
pDrt begos te beeze. Gied Jonkers leerde dit vers in ziin ieugd in De Mortel. We
van onze lezers weet de rest?
Riek geeft ook de uitdrukking die in het GWB staat onder bizze: Az d'aen ftow
beest, stiqd d'aander de stdrt umh6ch, daarbii aangevend dat we

dit niet slechts

letterliik hoeven te interpreteren. Zij geeft als voorbeeld: als een vrouw iets
nieuws heeft, bv. een jurk, dan wil een ander dat ook hebben.
Van lo Maas en Tonnie Maas-Moors hoorde ik als voorbeeld: als 66n dochter
trouwt, volgen ook de andere meisles algauw.

be'raw
o ev/geen mv: berouw. Beraw, goej vfirneemez
het berouw komt na de zonde.
b6nge (binge)
ww (beent, bong,

gebonge):

binden.
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moet wat geld overhouden voor slechte tiiden. lGeld werd door vrouwen
vroeger bewaard in een losse tds die aan linten om het middelwerd gebonden onder de rokkenl.

boek
o ev/mv bi)ik(1886), tegenwoordigboekke,verkl btiftsfte: boek. Kan iemand me
vertellen onder welke omstandigheden en door wie het volgende riimpie
gebruikt werd?
Aa

I

Bee btlkske

in't htikske
sfteet in't pinneke

Moedder skeet

I

Yddder

Hi,

wa v6lle minneftel

bont
bn: bont (gekleurd). Yam boovem bont, van ondere stront: iemand die er uiterliik
heel netjes uitziet, maar in werkeliikheid niet zo hygidnisch is.

boocht
o? ev/geen mv: 1. rommel, uitschot. 2. asociaalvolk, tuig. Riek noteerde:

tuigvan de richel. Volgens Van Dale ' is het woord
'bocht' waarschijnlijk verwant aan het Gothische 'usbaugjan', dat uitvegen

Boocht fan de lkhste richel:

betekende.

bowr
m ev/mv boerre: boer. Az d'm bowr wejn in
zdn ze

I

t

de pestdwr

miilq (:karnemelk) drinqftt,

bdij(allebai) ziejk: dan is het niet zo best met hen gesteld.

bralle
ww: huilen. St6t'r nie z6

te

bralle.

[n het Nederlands betekent'brallen' tegen-

woordig 'snoeven', maar Van Dale geeft als gewesteliike betekenis ook 'huilen'. In het Gemerts hebben we ook de vorm brulle die eveneens'(heel hard)
huilen' betekent maar ook 'het voortdurend loeien van een koe die brulziek
is'. Het Nederlandse 'brullen' kan behalve 'luid roepen', enz. ook'zeer hard
huilen' betekenen: de iongen zette het op een brullen.l
Voor'huilen' hebben we nu de volgende synoniemen in het Gemerls: bralle,
brulle, jangke, joeftkere, ftwaefte, pratte, protte, simme, simpe, sftrfiwe (hel laatste

woord is gebruikt in de nieuwste uitgave van de Heemkundekring'...En
moeder skrAwde'\.
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braowe'r66i
v ev/mv -e: brouwerii. Naw ftr)mt'r laeven in
dat: nu gaat het erop aankomen.

de braowerddj.

Volgens Riek betekent

dol
m ev/geen mv: last, moeite, gelazer, trammelant '.wa hd€ft d6r dift dol mt: wat
heb ik daar vaak veel gelazer mee.

d6pke
o verkl (van ddp\: dople?
6pken dr)pke saare sdpke
dpken diipften dornl

het enige woord in het rijmpie (dat wii vroeger allemaal thuis leerden), waar we een betekenis aan zouden kunnen toekennen in het Gemerts.
Het laatste woord van het rijmpje, dom, lijkt op het Nederrandse 'dom', maar
'dom'is stomin het Gemerts. Het zou ook de naaf van een karrenwiel kunnen
zijn, maar dat is niet erg waarschijnlijk in een kinderriimpje. Ik denk dat het
een aftelrilmpje was dat gebruikt werd om te bepalen wie er bij een spelletje
Diipfte is

aan de beurt was. Maar eerlijk gezegd weet ik dat niet meer precies. Graag

inlichtingen!

diiwel
m

ev/mv -s: duivel l<chr. Lat. diabolus <Gr. diabolos: belasteraarl.ledder,t
in de diiwel niks: je moet ieder het zijne geven, |e moet ieder geven wat

seeng

hem toekomt.

EEr-r6ngk
m ev/mv -rdnge: vingerhoed (die werd gedragen als je met de hand iets moest
naaien, bv. bif het aanzetten van knopen).

f6k
m ev/mv -[e: (spottend) (een grote) neus. Haw stil dv ift fat ow baj owe fdk. lln
het Nederlands heeft het woord deze betekenis niet, wdl 'zeil' (van een schip)
en (informeel) 'bril'. Cor Hoppenbrouwers o schrijft over dit woord, dat ook in

het Kempenlands voorkomt: "Fdk is een zuidelijk woord voor'neus', meestal
een groot exemplaar. Het woord wordt ook in het Antwerps gebruikt, veelal
spottend. Het zal wel verband houden met de fdk, het driehoekig zeil dat
aan de eerste scheepsmast bevestigd is.

pagina2O gh

ook een opvallende neus heeft

1998

