GEïvlET{T8

DIÀhE@T
volgt het tweede deel van de woorilen en uitclrukkingen tlie ik een maancl of acht geleclen van peter v.tl.Elsen
kreeg op een cassettebandje. vergelijk verder n$n opnerkingen bij het eerste artikel over d.it qateriaal in G.8., 1!/g
nr. 2 p.JO.
Ei.eronrler

(

19) Vofgens de Geraertse lJoordenlijet van lilart i-êu van

d.er
Wijst (c.8. nr.6't, 1975/6 p. 6l ig rtratgr een
"oo"i
spiJker met grote kop. Yol-gens peter v.il. Elsen worclt
het woortl IttrètskeÍ gebruikt voor punaise

(ZO) uUetoetstooverr zou rrkLaamakenrr betekenen;
vègoaoke; wa hedde naw tàch wÍr bekoekstooft ?
In _Van Da1e, Groot Voordenboek der Ned.Taal, gste ilr.,
1)61 ,p.21'1 , vinclt roen: bekokstoven = heinelíJk, buiten
ienand om tot stand brengen, regelen, bekonkèlen.
Als dit tle Juiste betekenis is, is rtbekoekstooveri êen
slmonien van het Genertse: bekonkelefowze (= trstrsr1a1_

en) (zie: Gen. lJoordenlijst, p.1{).
(z1 ) t'règgeprbl-" was een nelkgerecht dat
's avonds genuttigd werd.. lJie van tle d.ames verstrekt rt
recept ?
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(ZZ) "Wai kaocht tt 1r0r tnen habbekratsr'. (Van Dale, p./J!,
habbekraÊ, volkstaal, kleinigheid.. ïolgens Van Iá1e is
't woord. vrouweliik. ïn het Generts nannelijk blijkens rt
lidwoord (vgt. 'q haant ) .
(21) utne Goejen èrpelaeter hé-t-rr aalt d.riej op rt èwch,
lnne in zrne mont, inne án ztne verkèt, én inne in aá
paan. rl
Dit gezegde zal we1_ uit cle tijtt stannen, toen nen nog
net het hele gezin de aardalpeIen uit dezelfde pan atl
(24) "trti" trawt tn wejf u.:ir drr skón lejf , ferliejst rt lejf
már hawt rt we jf .rl
Nadere uitleg overbod.ig I
(25) "t<nutset' is ook rrbotsenrl
. Tl,raê roènse knutse tlgge-a-élkaor án.
M.v.d..Wijst geeft als betekenis alLeen "tikken (ei)rr.
(26) tenana zonder veel pit, rn stj.ffe figuur, heet:
trrnrn d.6jen hèrderrr
(27) fen nannêlijk geslachtsdeel:
rrtn órgefkêr'
'(Ze) nen toitet heette:
rrrn skilderheuskeÍ of ook we1
'rrn ske.itheuskerr.
(Volgens Van Dale, p.1767,ls een
iscËiraerrruf s_.iefi een
houten wachthuisje voor een schildwacht)
( Z9 )
"llie wajnlch wit, zl d.è d j.k"; '
Als i.enand deeger (=steeds). hetzel-frle zegl, za]- hij we]
lreinig weten.
( 1O)

3l)

Vastelaoveïrt = vastenavoncl
',!? ieroant deeger 1Í te naawe, wá íz tt hiejr tÈch
wèèrem en ik hép niks te dringker, hoort uen ii Genert
It
bekende

rrhedd.e

rjjnpjê:

rlaorst,
96 nd Jan d.e Kaorst,
dj-e hé 'n heuntj e,
dè pist v0r vééjf sèirte in ow neuntjer'.
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Yolgens Peter v.d.. Elsen zegt nen buiten Genert, waar
It rijnpJe ook bekend is:trJan <Ie WaorstÍ i.p.v.
'rJan ate
Kaorstrr.
(12) Wat geksoherend.e wijsheilen over het voêdseL van vóór de
komst van de supernarkt:
rrvan zult krièdate r nen bult,
van waorst kriedde daorst,
van brbwt wdrde grbwt ,
- van nik w6rde d.ik,
van spèk w6rtte gèk".
.
(Eíerbti zij opgenerkt d.at "burgersrt Íbr66tr en rg?66tr
zeggen).
(11) Van ienantt d.ie zichtbaar genoot van een conplinentrzei
nên:
rrEn clrn tliêje, tlie geurde-n|n !rl
ienand die zich a11een gelaten voeld.e, zei nen:
Oq) Vut
ftEal vllld.e ztn ajge az tn kow (=koe):-n
de pl1 (=pge1)rr
(15) Van In slordig vroulrruens zegt roen:
rr}è, dè is ne tbch |n raw ketiejr !t'
(16) nen ongeoralend. huishouden:
I'D6r iz't ne tbch rn raw petázzie lrl
N.3. In I t Generts bestaat rte uitd,rukking rr t n tatqá.zzietl
kennelijk een verbastering van het Franse rrlavager,.dat
volgens llan la1e,p.16JO, gewestel{k ook rrwoesté bendel
kan betekenên. ne normale betekenis is natuurl{jk: ver_
woesting, puinhoop. Het kont nij voor dat rrn raw pe_
tázzie (=sla,nppot) op zijn beurt weêr een verbastering
ttrawá,zziett

is van

(r7)
(tg)

Ven

.

het slordige erf van een boertier{l u egt men ook:
iztt tn raw petázzie, ge z6t rr-de f,ejn (of:baen)

rfD6r_

braekerr.
V"o iemand net wie men absoluut
zegt roen overduid.elijk:
rrAl skejt ie led.tieren treej rne

ik

niet bevrientl
rejksdálcler,

wi1 ziin

dan nóch

nle nó(Icl1ch" .
(19) "cortJtt, wá ízt+ tèch kèIdich" (nat en koud tegelijk)
héb

t

ro
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'

(4t) "l0r gl 6k 'n striepke dOr't = díe/dat is niet helenaal
te vertrour,ren.
:(42) I'nj-e is stiekèèehtich" (=g1igken, achterbaks, rrgl. {1 )
(4r) "l"t dieje, die hé 6k tn behoorleke snit op srn gezeechtri, van êen vechtjas, diê gauw met de vuisten (of
't nes?) klaarstaat.
(44) Spotrïnpje op een ourle vrouw:
rrAaw

weefke, b6tterskeefkert

N.B. Is d.it rijn langèr geweest ? Graag inlichtingen.
( 45 ) Spotrijrnpj e oB een oucle nan:
ItAaw
nènneke, b6tterkènneke'r.
opnerkine bii nr.4l)

zie
(46) "laor, ttè, tlè ig rne 6k ohinne klaore koffie". Iat is
geen zuivere koffiet daare is iets see aan d.e hancl;
(47) Tenslotte nog een uitdrukking die Lau Geene liet va1Ien t{dens bovengenoentl intervie$s
rrAs che I t chewoon béént , clan kaande wé1 af , ttè ze b6rr
staek(=boonstaken) op owe kèp ánspitse, már dan noette
It wél gewoon zéng".
In vari-atie op rtalles went, zelfs hangenrr.
Een waar troostwoord dus voor ierlereen dJ.e nog nlet gewend is aan d.e spelling van het Glnpere !
(

Tenslotte: lJie levert

de copLè voor
Gemerts Heen ?
Met dank aan Peter van den E1sen.

rt volgende artikel in

J. Tos Jr.
trouio Couperusstraat

I'I.

Genert
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