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GEii4ERTS DIALECT

door l{in Vos

ÈiÊ3 n het vorige nurÍner Yan Generts HeeÍn ziin we halverwe-
jHHt *. bl i jven steken met het trcoÍunentaar en Aanvullingen
0!f{ op de Gemertse woordenlijst van Jan van Berlo'r, zoals
die werd gepubliceerd in de nrs. 3 en 4 van de vorige jaar-
gang.
De in het Comnentaar etc. verwerkte reacties zijn van respek-
tievelijk Frans ran de Laar, Hein van Gemert en Rector MJLJ.
Pennings. Ook in het hiernavolgende vervolgJ zijn hun nanen
afgekort met resp. L.,' G. en P.:

m0zzeke: -rrii;r'e in ietst. r'oer6n in iets. (llaar vgl. V.d.
Wi!:t. p.43: mozueke: r'ook veroorzaken). Ook rknoeienr'
volgens G, is cle juiste tritspraak rnozzeket (zonder ^).
fijalens de jaarvergadering kreeg ik van iemand een papier'-
tje in de hand gestopt met de volgende opnerking: ttze ziL-
ten .iongk bèj-ln te Ínozzekerr - ze voeren een slo|diglgo-or
tul"Ëouàer,, iaar in niemand cle leiding heeft; niet hygiË-
nisch. rJongk baj-tnt zal wel betekenen: een stel 1'r'ij-
geze1len. broers. zonder ouders.

m0ltler: -2-111r..,n. t 1. een molenaar r 2. nannelijke neikever
volgens J. van Berlo. 0p hetzelfde anonieme papiertie las
ik: rlMeikever= keevelder (zie hiervoor, s.v. keevelaor)1
rne m0lder was een wit bestoven exenplaar; mannetje?rl
Over de kleur van trne nolderr is iedereen hêt eensr oven
het geslacht dus niet.
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ntweres: -bw., nurrt (bij kruis of nunt). Volgens J.W. Vos en
G. noet dit zijr,: rninrewersr. P. geeft: Inlrwersr.

onnutterik: -z.nl{. ,n.r' rri viezerik?? In Á.p. de Bont: Dia-
lekt van Kempenland, Deel II Vocabularium, Assen, 19591
p.442 vond ik een bevestiging van Van Berlors nening. On-
der ión6tt vermeldt De B(:t:rrbnw. en bijw. onnut; bnw;on-
kies, vuil, geneen, onuuttc proort, onnut doeyn (blJw1;
....bij$. zeer, gera,eldig. Hij is oÍrnut stêrkr.
In het Gemerts bestaat *ok het woord ronnutt. Onlangs
hoorde ik P. Rooyackers (89) uit Huize Ruyschenbergh ver_
tellen over zijn aliensttijal (1914-1918 !). Tegenover zijn
neerdere hieLd Piet zijn nening staande: rDrr houvde ge
glnne skrik af te hébbe. As se zaoge dè ge skrik hat, wór
de ze orurutrr. Van der Vilit, p.46 geeft voor ror:nutr:vast-
houdend, maa.r de betekênis rgemeenr die De Bont opgeeft
zou ook heel goed kuruten. Martien van den Boon dacht aanrgevaarlijkr. Volgens hen kan rn paard ronnutrrcl.i. vurig
zijn (ên dus gevaaxlijk, geneen).
G. rnerkt op: Itfnsékte z6ng onnutfl = fanatiek, ze steken.
Dit sluit aan bij de betekenissen: vurig, gemeenr g€vaêr-
rijk.
Van Berlo geeft als tueede betekenis van tonnutterikr:ie-
rnand die er niet veel van terecht brengt, een niêtsnut.
Deze betekenis wordt weer bevestigd door de opmerking van
G.: rln onnutlis een ta'ouw die geen huishouden kan vo€ÍEÍr.

onterik: -z.nw.rn., nietsnutriemand die er niet veel van te-
recht brengt. Een synoniem dus volgens Van Berlo van de
tweede betekenis van ronnutterikr. Bij De Bont, p. 444
vond ik onder róntt: rrbnw. 6nt, sÍnerig, vuil, enen onten
boer; Hij lËut er zrne grond zËu rn'ár ànt brliese; gemeen,
Hij is ont (in zijn woorden), rt Is enen onte rní zrn bak-
kes (ldestelbeers). Ilet voorbeeld van de boer die zijn ak-
ker niet bijhoudt, maakt duidelijk hoe men aan de beteke_
nis onterik = nietsnut kon komen.
N.B. Van tale, Sste dr. geeft voorronnutr:bn. 1. niet vannut, ondienstigr..,. de onnutte ledigganger.... 2.nutte_loos, vergeefs..... fdern, onder ronnutr: rrÍ1._v.1. iemanddie ner.gens voor deugtI onbeduidend persoong _(Zui.dn. ) snes,_poes. iletzelfde woordenboek geeft onder rontr (II): Ibn.(gew.) vuil, smerig: eên ont b,ijf; onte praatjes'r.

ontweer: z.nw., o. hondeweer, slecht weer. In het licht vanwat er. gezegd is onder ronnutterikr en ronterikr is ditwoord volkomen duidelijk en zeer wel rnogelijk.
opperes: -bw., kruis (bij kruis of munt). Zówel G. als p.



zeggen: roppersr (oppers ên ntr(re)wers).
papsák: - z.ntÍ.rn.' dikke, korte man. G. wult aarlr tn paatt.

Misschien van rpadr (het dier). Van DaIe geeft tenrninstetrlk ben zo dik als een pad, ik heb zoveel geaboiÈen of
gegeten, dat het mij benauwt. Ook in Van DaIe: :rpad: slor-
dige en vatl,s ige wrouw (zuidn.)tt.

piekkem: -z.nw.1m.,Iange jongemBn die alleen in de tengte is
gegï'oeid maar niet in de breedte.G. zet hier een lTaagte-
ken bij.

pintenaojker: -z.nw.,n., Van Berlo: i"emaÍrd die de puntjes op
de i zet. Mijn mening dat het een benaning is voor iemand
die kieskeurig is, vooral bij het eten, wordt bevestigd
door G. die bij dit woord aantekent: 'rkleinzielig, l:'lt
ni e al lesrr.

pr8sser: -z.Írw.rm..' een knoeier, ie:nand die bijv. het eten
Iaat overkoken. G. kent dit woord niet, Ínaax P. kent het
h'erkwoord lpr6ssel= rrhet verwerken van de slacht van var-
kens voor het afsnijden, bv. zult maken, tbonbá1116t (=bal-
kenbrij), het smelten van vet om rkaojet (-kaantjes) te lrr{i
genrt. fk karr me voorstellen dat hieruit de betekenis ge-
noemd door Van Berlo uit ontstaan is. Ik zit alleen nog
Ínet het probleem van de uitspraak:8 als in p8tjes (=poot-
jes) of ii als in miik (jonge koe; varr rnelk op gr-ir,s overge-
gaan; Van der lvijst). Wie weet het?

Pag. 12O.
reen: -z.nw., een qesprek, praat. G. zegt: rreejell P, zegï,rreejr. G. verbetert Van Berlors rrWe han rr toevallich

chistere nàch reen Swerrr als volgt: rrwe han tr chistere
toevallich nóch reeje-n-8werrr. De -n is dus slechts een
overgangsklank.

saeper: -z.nw.. etter uit ontstoken ogen. G. spreekt uit:
r seeper | .

sèntjestaeke: -$tr,t., z.nv.,, spelletje Ínet centen. Allereerst
de woordvorn: volgens G. moet het zijn I skripkestaeke t.

De heer J.J. v.d. Broek uit Boekel schrijft dat men
ttskrepj estaekett zeí. P. zegt dat het rsta€:ker is.
Ik vroeg ook Ínlichtingen over de spelregels. Nou clie
kreeg iklDe Heer v.d. Broek stuurde een brief net rn uit-
voerige beschrijving en de Heer pennings is nog bezig de
spelregels uit zijn gehe-ugen op te duiken van rstaeker,
ropchSjer en I sttnkediippe t ! Ik zie mij dus genoodzaakt
hieraan t.z.t. een apart artikel te uijden!

sjowre: -zwaaien ten afsc:.reid, van kinderen. G. plaatst hier
een vraagteken, naar misschien heeft dat iets te maken
met de wat moe i liJke spelling: nisschien was rsjoemer be-
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ter herkenbaar geweest maa.r we houden ons nu eenmaal aanale afgesproken speLling. Alna Otten kent de groet: rbe_zjorrt (bonjour)r ên, daarvan tan rslo*rer ien afleiclingzijn, speciaal voor kinderen. De Boní, Voc., p. 96, rb6n:z'r.ra(n)i iemand bonzjo."., i"r.-r"i't.i-iLa;" bonjóer,d.i. vaarwel $uiven, ook sjoere(n) geheten. 
--

snaevel: -z.Ífrt.rm., genever. G. vult àan: ook rpitsi. Ikdenk dat veel oudere lezers zich ait rvoorá rd herinneren.Paa. 121.
streesele: -zacht praten. Ik suggereercle al rtat het wel eensrstrisselet zou kunnen ajrr. OàX Ad Otten meenae aat te re.ten. P. beaamt dat en definieert: ,,zactrt jes=verdacht pra_ten van twee personen in een klein g"";i:;;;p. G. beves_tigt de uitspraak rstrisseler. De"betekeni! is aezettaeals die van het Genertse rsmiespeler.
striennel: -?.nr{.rm., een vaLsaard-. f. geett als betekenis:rreen pinnige, rijke stinkerd, die maai rnouiii3t iets kanmissen, bv. bij een collecterr.
tèttele: - stanelen. p. en ook G. geven de Genertse vorm:I stanmele r .
tunneke: _- z.rnft.ro., dikke, korte Ínan volgens Van Berlo. ïk-zelf dacht dat het woord voor rirouwen lebruikt b,erd, naarP. denkt atat Van Berlo gelijk heeft.
verkazzeroent: -volt.dlw., bijnà opzettelijk vernield of ver_waarloosd. G. meent stellig aal Oit *"á"a g"., Gemerts ismaar Helnonds en uit de wielrennerij afkonJtig is.waajstere: -lucht in beweging brengen, 

"""i."u". G. tekent
_ nt.i!t, aan: rwajster"i (.,.r, stioni; oot-.p"Ë"et"f.l.
PaE. 722.
wlrgaaj: -z.nw.rn. wedergade. Van Dale, &ste dr.rp.23bO: rrv.

(m.) persoon of zaak alie Ínet een bestaênde, gegeven per_
soon of zaak geheel overeenkont (in zeker op-lèht;, gufijk(in waarde, uitmuntenalheial) n. fk rnerkte aaa"tii op: íf1 Cè-nert vooral van zaken . -De laatste mening woiclt- bevestigd
door G. die opnerkt: r66n deel vÍrn een páar, bv. eun p.u.r
sokkentt .
P. schrijft: nlk ken het vooral in de betekenis van bv.twee dieren, afkonstig van dezelfde noederl bv. van tweevarkensr-_naar dan van verschillend geslachi; bv. rtn gllt
èn Ine biirch(t), resp. een niet arachtig, vrouweli$t varken
en een berg of barg, nanlijk zwijn, inzonderheid een bigvan ongeveer drie weken oud, die gesneden is (Van Dale).zaajsie: -z.ny.ro., zeis (voor het naaien van gras). p. te_kent hierbij aan dat volgens hem het woord niet onzijatigis maar vrouwelijk en hij heeft gelijk. Mijn verontschul_
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digingen, ik had het kunnen weten. De Bont noemt het ge-
slacht en Martien van den BooÍn bevestigtle desgevraagd dat
men zegt: rdeez zaajsier (vlg. deez vraot).

zeecht: -2.Ítw..zicht, bestuu-rd net é6n hand voor het . maàien
van koren. Vol gens Van Berlo mannelijkr volgens Van Dale
vrouwelijk. P. schrijft: trlk dacht vrouweliik. Ze werd'
neen ik, gebruikt voor het maaien van rogger haver en
gerst; nogetiÍ{ ook voor I boekkent I (=boekweit) r naar hier-
voor werd, neen ik, rde zaajsier gebruikt.

Dit was het tlan. Ileel hartelijk dank aan (nogrnaals) Jan van
Berlo voor het vastlêggen van interessante woordenr aan Hein
van Genert, M.H.J. Pennings O.Praern., J.J.v.d. Broek, FYans
van Ce Laar o J.l{. Vos en Martien van den Boon. En ook Piet
Rooyackers. al wist hij niet dat ik behalve in zijn verhalen
ook nog geïnteresseerd lvas in zijn t Ginmersrr.
Zoals altijal kunt U ook deze keer weer Uw coÍunentaar (op dit
comnentaar ) en Uw aanvullingen lcr\it bij de schrijver van dit
artikel.

Gemert, juni 1983.

- 9o-


