GEI4TRTS DIALECT

door Wim Vos
ngeveer anderhalf jaar geleden, op 2g septernber 19g2,
kreeg ik van Mevr. l{.J. Delisse, Hanclelsesteeg 25, Ge_
mert, een aantal woorden en uitdrukkingen. Door de pu_
blikatie van het ornvangrijk materiaal van Jan van Eerlo en
het commentaar daarop zijn haar aantekeningen tot nu toe blij_
ven liggen. Bovendien verschiint Generts Heen naar vier keer
per jaar.rtMár wa in rt fat sit ferzi)irt nie , Ínoeten we naar
denken.

0n het rnateriaal wat gemakkelijker toegankelijk te naken, heb
ik het alfabetisch geordend. Indien een woord ook voorkr|,am in
de onvolprezen tGemertse Woordenlijst r varr Martien van der
l{ijst, heb ik dat verÍneld met de daar gegeven betekenis.
De bedoeling var dit artikel, trouwe lezer, is natuurlijk zo
als altijd, dat U conmentaar en aanvullingen geeft, hoe meer

hoe beter.
Bij deze mijn hartelijke dank aan Mevr. Delissê.
beeld nog door velen gevolgd worden!

Gl{ = Gemertse Woordenlijst, door M.A. van der
Heen, winter 7975 - t?6, febr. 19?6, nr. 61.

Moge

haar voor_

l{ijst,

Gernerts

A

1. zeuren, zaniken(vgl. zánnikke). VgI. GW, p.
10: aaw bêt: kletser. 2. Volgens nij wordt het woord ook
gebruikt in de betekenis van rschertsenr.
aetenskèske: zn o, provisiekastje.
aflèèj: zn n, afscheid van nienden als men als jonge man
rrv0r vaast n8 de maajt chongrt.
afskippere: wh', afschepen, afwijzen.
afspiekke: ww, ieÍnand de waarheid zeggen?
aawbètte: ww,

Van

dit

woord ben

ik eerlijk gezegcl niet zeker.

inlichtinEen van de lezers

!
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Gaarne

ákkerdeere:ww, goed overrr,eg kunnen net elkaar. Vgl.
Ghr, p.
11: in vredê leven. Ze kanne gowt ákkerdeere.
y: binden van senaaid koren? Gaarne inlichtinsen.
?:19:g::
amrKkemendeere: ww, aanraden. Vgl. GW, p. 12:
ànkomrnurràuaa,
aanbevelen.
B

bajbeskèèje:

-rrr,, nadere conditie stelfen.
lui "r9inlichtingen
lrèwp 'r iejt bajbeskêèj..
over dit woordl
. .q3ug ww,
baJpoote:
bijschenken van koffie. Vgl. pi;6te.
begaaje: ww, verkeerd uo:": oll aie3e trE_g_ïi "i.*..;a
, n."r,
het verkeerd gedaan. V-gl. GW, p.-14r b;de;v;n.
Van Dale,
croot woordenboek der Neae.lanàse t""i;-;;à;,
Sste druk,
p. 2oB: begaaien: (2._Ned., g.*. lr.r, ;i"iià-rina"".rr),t"_
vuilen,
bedoen.

bestaojte: *rr., ienand prijzen of roenen,
kwasi of gerneend.
Vgl. staoite.
ot"l:"i""i.o;u::..i". Atte bieries hèlpe,zt de nuch, èn pis_
blákke: zn m, buitenshui:: I1: trrn blákke
er op uit
vgr. Gw, p. 16, ten br;kk; k;:;iggn: op
uir trek_

l::|u"..

boordekn0pke: zn
boordekn0pke:

o. boor:deknoopje. VrawvSllek is krèk az
ze zítte aalt in de weech, már ge kaant

In

se
nie nisse.
braanthoek: zn rn, hoekje onder het raetenskèsker,
begin van
deze eeuw. vgr. crd, p. 12:braanth".rr -.rirïËt
uij haardvuur
on o.a. turf te bewaren.
D

deeke: zn

v, deken.

streeke.

Saone onder In deeke, ltriejge
dezèlvde
Gezegd van man en vt,ouhr, zo ongeveer:
twee

lgden
op een buik.
lof.f::_ "*, stornpen. vgr. -q, p. 19: slaan met vuist.
*"::;:'
zn m, srijk, modder.-vgr. d;;.
ïà, "o".urur.:
rnoo_

d0rslách: zn m, vereiet. VgI.
dwéngere: ww, lengeien.

GW,

p. 20. Vgl. vergiet.

F

ttnirí: m' 1' soort hond' 2' wellustig
iemand:

Inen haete

G

getaajt: volt.dlw., In: iejt chetaajt
zijn. Vgl. ctÍ, p. 24: getèèit.
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h6bbe:

iets

van plan

H

haom: zn

n,

haan van het paardrleren of houten juk
om de bals
trekpaard,
gareel. In het Nederlanjs is het
"*.::l
onzijdig. In drn haom hange fra"O werten, -volgens woord.
=
l,htien

v.d.

Boom.

Dor drn^haom kiejke:-hard ra,erken. Metr.
Delisse wist niet
zeker of deze uitdrukking ook i" c;.;; iià"mur.
volgens
haar aantekeningen wel in Deurne
.hé: tussenw., hè. Hè. zÍ drn bowr as ie geskeete
hé.
hèrfsthánt.ie: zn o. aankome"a" i
?iiàï."of
. Hèrfst_
hánt.jes waore ánkSmrnende
""e]r."
die
pas
gonge
( en
biirte
-joong
dus nog niet serieus.werdán
gànornen e.;" ;;- hurr,bare boe_
redochters). Orn hen te
,rluste
gátlie 'nem b8tterhan Inl--pestËn zeiOer,-àeïeisjes:
heufhdf: zn m, groententuin."aojt..:u
Vgi. heuve.
heuve: h.w, in de tuin werken, Àpec iaat - zaaien.
horurich: bn, voldoende gevoel vàn .igurrr"u;áu Vgl. GWrp.2g.
waand. Ons KetS is hoÍunich chengchl ai"'gi-"i.hebbend, ver_
sten dtn b6éste nee(d.i. met de .".ui" - a!-U..te,m? drn ílr_
maar on_
....gewenste vri jer).
hoorke: ww, uithoren. Vgl. ao jthiiiirke: uithoren.
K

kèldich: bn, klan.
kiew: zn , gil, schreeuw. Vgl. kiewê. Iêdder
aajge kiew (roep die voor hen besternd was ké6nde zrnen
werd door het wouwvolk om de mannen tegenen die gebruikt
;tenstijil van
het veld naar huis te roepen)
kiewe: ww, op een typische mànier luid gillen
door l.rouwen orn
het mansvolk op het veld t.
bv. etens_
tijd is. renmes nB haojs kiewe.
".."ttii[r'á"i"i"
vei.êfi,^-p.-à2,
(iulnrrra)
ua,_
r'oepen net soort jodelgeluicl,
__
klonpelapper: zn mr verh,aand persoon?? Graag
inlichtingenl
Vgl. sèpskejter.
lcéngele: h'lí, lrTingen. Ergens tussen door
wringen, door rn
bv-. Vgl. cW, p.36. Vgl. rrèèle.
,__,T:niCt.,
Krers: zn , schurft. Ikèts èn stiirft iz rt
sèlvae: Je moet
niet. zo nauw kijken (bv. als p"" o"s.f,rk"ài
.." geurulttekp_
o----è
jes aan tafel verwisseld wordàn).
M

j : zn
tante
moet: zn
mii;k: zn
Ínoe

v, tante, Ínaar dan achter de voornaam.
Hannemoej:
Hanne. Vgl. Janoom: Oon Jan. Vgl.
moet.
v, tante, vgl. moej. Gt , p. 42.
v, verza-.nelingr o. à. noten,
neestal ergens verstqt,
-zo-

-.tágook van aPPeIs-'
vql. GW' P. 43r
t" soti miiik sitte (een erfenis tlie
oïi' nË" Ë.Ë"t
"Ar
niemand weet) .
Burg'Rid'
ï;iË= de Heer J. Maas ên Mevr' A' Maas-Moors '
manstraat ook: mao ikske '
van water' Vgl' GWtp'43' 2'troe,"", 1.' troebet
-*.t"., naken
,niii..,
*';i
! t nïirt:
het water i-1 trleber r bv' van
ide
^" Lówp. As ae looáht miilrtt kriedde onweer: A1s
àe Pllse
àá i""ttt betrekt, is er onu'eer in aantocht '

is nie van rnán (meen)
naasie: zn v, volk, familie. De diei
'
naasie ( van nijn fanilie). VgI. n8ssie
van miin noeuitspraak
de
ir.lrl..lit-is
volk,
v,
n8tsie: zn
cler (geb. 19OO).

N

1' ondersieboven ' in
3*p (boeren); 8werh68p (burgers):
3*."t
-ze rigge
"'";"";;t'à*."rrsíp
6r'verh6wp: ze ' hebsoie' z' r.-i
ben ruzie.
nie ha èn bèêj mrn &r
6wch/88ch: zn o' oog' Az ik ons Merie
(bii
wiize van spottend
ge nie, dan zaog ik ch?n steek
ËornPlinent. VgI' v0rste deur .
P

48t 1. houten Pennetjes waarnee
langer oP te
'
onder de klomPen wordt Eeslaqen om er
v8I P6gge ts
ow
kunnen loPen. 2, (spottend) iing.i". cè
wêàSSê r
(rloos1. Ge kiekt az rne pieir aoit -rn diê
pi.;;r-;;'t,
-tlao'iske
ziet'
bleek
Dit zou worden gezegd tàgen iernana..
.je). rpiejrt
lpierlalal?
hier een ïuttirti"é kunnen zilnvan in het beZou
p. 151?:Pierlala' n' 1' de held

o6EEe:
"i"". zn mv.

VgI.

G1{,

P'

iÁi. i.n"o"r.'
zijn billeties
r.Er,à. ii"a:., Pierlala lei in <le kist net
een ranse
persoon:
vreemrl of uontlerlilt
;i;;;;:;:-it;ith.)
de tluien
tlood
pi"tiàr"; -3. grappige benarning voor dernen
I aojtrn
diiwe
vel. Vgl. hiermee nei Gemertse-gezegde:
tlaoiske.
2. pierr regenworn; de gewone betekenis in het dialect'
p6'd;.r'""r' (t.-niu" t,t") "tlt koffie (Èinken' Vgl' ba;póiite'
R

.áf.;aèn, zn v, ienand die veel van huis is (op rak is)' VgI'
rák-kont.
rák-kont: zn v' iemantl die veel van huis is' VgI' rát;èèn'
- )'7 -

róbbel: zn v, Vgl. Gl{, p. 51, geribbeld h,asbord.
wrr'
faÍnirie zijn, verwant zijn.
áttie nie:
is gêen' familie van jultie. Vgl." Dè rákt,,aiJi

raoke:

Dat

""u.i.;".
sènt: zn n, cent. Dit werd gebruikt az iennes ow opdrèèjde
(zogenaamd compl inenteerà.
,n
) , b.,. A: ;;à;";;
gaj
skdn d0rske! B. rne Sènt hébbe? (schamp"".-".."ti").tàg
sèpskejter: zn n, iemand net veel inbeeld^ing die echter niets
presteert. Vgt. cW, p. 5J, sèp: drop (snàep).
s

sèp ske

j ters !?

./azré

sjieppe: ww, een geluid rnaken zoals twee broekspijpen van nanchester ( zwaar geribd katoenfluweel) die bij iret lopen te_
gen elkaar rrTijven.
skaw: bn, schunnig, schuin. Vgl. Woordenlijst Jan van Berlo,
Generts Heen, Jrg. 24 . IggZ, nr. 4, p. 12, en GW, p. 54'
.
gewaagd grappig. (dè
is rn skaw áên).
-skaw:
skélft: zn v, hooizolder boven stal of schuur. Vgl. VaI Dale
p. 1755, schelfrschelfje, Zuirln.. Volgens Van Dale is het
woord vrouwelijk. Van der t{ijst in GW, p. 54 ge& het woord_
geslacht van het Genertse woord niet. I{ie lËzers?
skêrme: ww, nanen tot voorzichtigheirl. Wie van de lezers kan
een voorbeeldzin g€ven?
skiejte: ww, het deksel van een rrgrnkraojkr doen afvliegen
Ínet
knal, d.m.v. carbid(calciurncarbicl, .u., lrè._
_een luide
yan calcium en koolstof ., een glanzend
binding
zwarte, me_
taalachtig uitziende nassalnet water vornt het acetyleen_
gas dat explosief is). Bij mijn weten gebeurde dit Èij het
Itàffeler (volksgericht). en mót oudejairsavond.
In GW, p. 55 kan nen nog diverse andere interessante bde_
kenissen van r ski ejte r vinden.
skSn: bn, mooi, schoon. Ge b66nt sg skgn az rn beskeete b6n
(spottend conplirnent) .

waardoor
skronhool: zn o' Ygl . GW' P' 56t gat in buitennuur
naar bui ten wordt geveegd.
"chrobwater
noet
skiirft: zn o' schurft. Krèts èn skiir ft iz rt sèlvtle: Jekopies
gebruikte
(bv.
aan
tafel
a1s
niet zo nauw kijken
verwisseld werden per ongeluk). Zie rkrètst'
smiespele: wwt fluisteren tegen ienand zodat een derde niet
kan horen clat er geroddeltl wordt. Vgl' strissele' rr
stao;te: ww, roepen, in tle zin van pochenretc' Ik kan nie

be8 er staojte. Vgf. CW, p. SS lovend spreken' Vgl'
(stritstuiten,
III
p.
s'v'
1976'staojte. VÁf. Van Dale,
t
te, t.urt lestuit), (onoverg.) (gew. in Z'-Ned') pochen
zíin
over
geweldig
hij
stuit
bluffen, snoevenr opsnijtlen:
lander i j en.
stèchele: wwr bekvechten. Vgl. GW, p. 59t redetwistên.b verstrissele: ww, fluisteren tegen iemand(orn roddelPraat
bergen. Vgl. srniesPele.
T

onder derok van
tè.t ,n v, 1' (broek)zak' ook losse draagzak
tn
tès, vrouw die
skaw
vrouw:
lTouwen. Vgl. Ghrr p. 62. 2.
g.
gevat is, gewaagd grappi
tèèrge: nv r Pesten r samen.
trubbel: zn n, narigheid, zorg. VgI. GW, p' 64'
v

Ze
vaele: vwr 1. verdragen, verduren r dulden ' Vgl' GItr n p'.65:
(lrijwel
In
jaloers
op
zijn
niet
kar nie veul van vaele. 2.
rkunalleen gebruikelijk in tle onbepaalde ra'iis t samen net

nenl. Dé kan ik chowt faele: Ik ben rlaar niet jaloers op'
v661: bn, te koop. Ieit f6é1 h6bbe:iets willen verkopen' Hai
h6 nEÁaf *. ttÈ6t. Vgl. Kaschenácldes f661 h6bbe: veel kapsones Ïrebben.
veraachte: wwr te kort doen. Ge noet ou aaige nie veraachte '
Klopt tleze betekenis? G'aag inlichtingen'
vertlooie: rrrr,, verdwalen. A. 1{Ór gSdde h6n? B. Mrn neus noo,
clè mln gai nie vertt8lt (schertsend, daar heb je niets nee
te rnaken).
vergiet: zn m, vergiet. Vgl. tl0rslách, clat men niet zo vaak
meer hoort.
v6sje: zn ot vestie. Dè rs 8k iejt fan Ièk ne vésje: Dat is
niksr waardeloos.
vrawvSllek: zn o, vrou$volk. Vrauvallek iz krèk az tn boordekn0pke: ze zit'Le aalt in de weech, már ge kaant sê nie
Ínisse. Vgl. GWr P.67r wullie.
-)Q-

vrèèjer: zn n, vrijer. tne lósse vrèèjer vOr slès: rn 1osvas_
te vrijer, nog niet geneend.
vrèèls: rv'rr', wringen (f iguurf i jk). Vgl. Grr, p. 6?: vervelend
doen.

VgI. kr6ngete: wringen.
^
vílrste
deur: zn v, voordeur. Az ik ons Merie nie ha èn de
v0rste deur nie, dal noez ik aalt aachterurn ispottend conr.
pliment). VgI. Ewch, 8Ech.
IÍ
w6dde: wv, wedden.
aar^'

Á. W6dde? B. Nae, dè doen skgjers
r1
zajssie (woordspeling op rwètier: wetten, Àlijp..rr-oprr.r,

messen, etc. ) .

wétte: ww, wetten, slijpen. Zie w6ddê.
wit: bn, 1. wit (kteur). 2. Ini rt Is wit tusse die twae 3 Zê
kunnen goed net elkaa.r opschieten, ze mogen elkaar.
VgI.
GI{, p.69, bevriend. Vgl. zwárt.
z
zá-nnikke: ww, zeuren. Vgl. aahbètte.
z6éldeur: zn v, deur van de voorstal naar buiten (rt z66ld0F
ke). Vgl. GlÍ, p. 70: zèildeur.
zlbbêdeeske: zn o, kwezeltje (van wouwen).
zoejr zn v, ondiep slootjerachter het huis, waardoor het af_
waswater wegliep en rbestierfr (in de grond wegzakte).
Vgl. GW, p. 21: afvalwatergoot j e.
zwaevels: zn mv, l.voorlopers van de lucifer. VgI.GÀ., p. 21:
zwêêvelstok: zwavelstok, houtspaander met zwaïel als voor_
lopêr van de lucifer. 2. Spaanclertjes, die aangestoken in
rt haardvuur, gebruikt konden wordàn ín b{jv.
een pÍjp aar
te steken.
zwárt: bn, 7, zwart (kleur). 2, In: rt Is swárt: ze hebben

ruzie. Vgl. wit.

Nogrnaals dank aan Me\,T . Delisse en Martien v.d. Boorn
voor zijn
hulpl dn lezers: Graag zo veel mogelijk reacties.
Bij voorbaat dank.
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