
GEt,lERTS DIALECT
door l{in Vos

et onderstaande ia een vervolg op de lijst van Genert-
lse woorden en uitrlrukkingen tlie eerder verscheen in
cemerts Heen, Jrg. 27, 79AS. m. 1, pp. 5 - 11, en nog

eerder in Jrg. 26, 1984, nr. 4, pp. 724 - 126. llet matêriaal
is afkonstig van Riek Jonkers- van der Putten en werd door
haar ingesproken op een cassettebandje op 27 Ínaart 1984. Ik
heb hier vervolgens een transcriptie van gemaakt in de voor
dit tijdschrift sinds jaar en dag gebruikelijke spelling
voor het rrGinmersrr, De hier gegeyen betekenissen zijn die
van Riek Jonkers zelf Ínet aanvu I I ingen van mi.j. De uitdruk-
kingen zijn alfabetisch gerangscbilrt door nij op het eerste
zelfstandig naarnvoord of bij ontstentenis daarvan, hêt eer-
ste werkwoor<l of - sporadisch - een an<lere woordsoort.

K (vervolg)
kl88te: zh m nv, testikels, kloten. tt Is wir kl88te van drn

aawen eezel: er deugt rr'eer niets van, het is weer niets
waard.

klStfaeger: zn n, nietsnut. Dèrs re 8k lne kl6tfaeger. l{anne
klStfaeger !

knap: bn, knap. Wa bé6nde tàch k apr Már dan w61 mt rm

naant ower oue k8p op rnen dongtere rtrstal; quasi corn-
plinent aan iemand alie lelijk is.

kàffieloerriei zn !.r, iemanil die veet koffie dr Ínkt. Dèrs In
kdffieloerrie !

kont: zn v, achterwerk.
1. IIaj h6g rt már rdr tt ségge; baj zét de kont'tfgge de
heep: hij heeft de nacht, dus litt hij altijtl drars.
2. D8r noette w6rke dè ow kont báh: daar noet je hard
rerken,
3. Ér kaande nt op ow bl88te kort rt n8 Keule vaore (let
op het tree aal gebruikte rtÍnirr in de slneektaal): dit rnes
is ootzettend bot.
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4. Drn dieje vaecht rr zrng hont án af: hij trekt zich
nergens iets van aan.

5. Ge rnoet rnár bidde dè tt n6 ow kont tr6kt, dan kaandeIt rr aojt skejte: spottend tegen iernanrl die altijd klaagt
oyer zijn gezondheid. Vgl. Itpeengr.
6, Ze z6n zd èèrern dè ze clrr aajge kont n8ch nie kanne
kraase 3 ze zijn zeer arm.
7. A1 drèèjde nèch s8 mt ow kont, átlie-3e vádder vaecht
tóch rnár pèèrrlestront: treiterend gur.!a. aan het adres
van de dochter van een straatveger.

kdp: zn m, hoofd.
1. Frlt owe k8p op dan kaalde baojkspraeke: spottenale op_
merking tegen iernand die alles beter weet.

- 2. tt Sal onze kàp w61 stSn: het zal onze tijd wel duren.
kSppe: zn m mv, hoofden. Wie dan n8g laeft, die" h6bbe hárde

kSppe: (pratend over de toekomst) wià dan leeft, dan
zor gt .

kow: zn v, koe.
1. tt Tr6kt op de v0rste kow: (schertsenat) het tocht hier,ik heb het koud"
2. Dtr is chln kor+ van 8r.ver stiijr: er is niets aan de
hand .
3. 't F66lt (-valt) az rng kow die sp66tt (=schijt): ee-zegd als bij het kaarten alle troeven vallen.
4, Die hé aen tow, nèt àz de ktiiister zrng kow, die niin
€traozen op tle k6rrekhóf: dle nag neer dan een ander.

baajge: zn m, kruiwagen. rt Kiint rr nt de kraajgen in èn rtchtt tr mf de èrtkaar aojt: er wordt meer uitgegeven daner verdiend wordt.
krl.k:ele: ww, bekvechten. Zit tr tóch nie zBbèè : zn y, lsaai . Klavdt, sl de krèè; èn

appelenËIlek: wordt gezegd bij het kaarten
spe-le van kllwerer (=klaveren).

laeu: an. noeite. Dè hé kreum gekaost: dat

te hákaele I
ze skeet in de
blj het 'rao jt-

heeft noeite ge-

uitroep van
onze lezers I

k6rmis haa-

kcr.
Ifu istes: rt eigenn., Christus.

Kristes Ía_o \larante,
Bit for ate lilante,
Bit fftr txtze ;an
Dèt ie gor-t pisse èm poeppe kan: dit zou een

- verbazing ziÈ. Graag nadere inlichtingen vankuntje: zn o, klein achterserk. Darr zal ri kuntje
we: daarvoor laijg 3e een pak slaag.

-57-



kwalstere: rrv, schudden net vloeistoffen. Kwalster tàch nie
,- ."9 :1 die flés: schud toch niet zoln"i ai"-ii...Kwartel: zn v, kwartel (een vogel).Ze is sg dgf az Ing kwár_tel: ze is stokdoof.

L
laeze: ww, Iezen. Drn clieje kan gk laeze df skreeve: hij isvreseli jk dorn. N.B. rdf[ betekent nle. f...r".frjk rnochr.leuge3 zn v, Ieugen. De.iei, Oie p"etee"i mï'ïr, r"rgu .."1r_ter de wSrrent te kàrnme: Ze próbeert met ee., Ieugen ach_ter de waarheid te komen; op een gemene manier achter dewaarheid willen konen,
Liewen Htrke: zn o, Lieve Heer, God. Haj bit ons Lieyyen
,. Hfrke van rt kraojs: Hi; bidí .,rr.ig.---"
trmnêneere; ww, genieten van een borràI. Haj zit rr ndgal te

_l-ty.l:"Tg r Hii zit ].ekker van .." ná""uit;" te genieten.Haj. zit,,lèkker te priilve. Vgr. echter t;;";". wijst3 ce_mertse Woordenlijst, p. 3g: Iirnnen.".u, furouui maken.Graaginlichtingen!
lint: zn o, lint. De aliei, die g? gk roont ni smaal lint èmbree j è8reuroel: gezegá van ,à"" *r" 

-í.rr.l.rl"',,o.t 
werd bijons gezegd als rNèl }likr bij ons aan de deur kwam rnet dehui*agen uaarop $at lappen stof, 

""to".r-.i"." en Iint,r.

rrze hébbe OnÊ Liewen Elrke
van rt kraoJo gêbi t . , . . . . . . . . "
( il1ustr. uit "SJa1ood,')

ux
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r80pr.zn-l: Iogp, tocht, reis. Bttter rne kgje rg6pkSje k88p: tevergeefs ergens naar toe gaan is nietals een slechte koop doen.
lulstaars: zn v, roddelaar. Dèrs me gk rn lulstaars.
M

maajskes: 
-zn 9 rrro rneisjes, F16ii;tende naajskes èm brullendekoej zén zèlde goej:fluiten clàor een neisle was ordinair.maast: zn m, mast. Haj strejkt de maast: \l íegt het toodje.naojs: zn v, muis, rt Is rng kaoj naojs aià rnàr aen h0ltàkehé: Iia'itiek op iemand aiÀ afti;a ïn"iÀ-"ft, guen contactzoekt, geen vrienden heeft.

rnèêm, zn v, uier. Die h66ngt tk aalt án de achterste mèèm:hij is niet in tet bij de anderen; hij woralt achtergesteldbi.j de anderen"
n66ngt: o.t.t. van m6nge, vw, mengt. C,e

bákt niel,; je belooft wel veel riaar jeUoordspeling op rrlk n66ncle rt te doen
van deeg. rrMéénerr is rya.n plan zijnr.

rnèèntje: zn o, mandje. Drn dieje mètiekte
hij laat niet net zich sollen.

az tne
zo erg

mé6ngt w6I, már ge
volbrengt het niet.
már.... en lrn6ngerr

8k in gln mèèntje:

mètlek: zn v ?rnelk. Mf drn dieje ggdale gk chlrn rnèllek haole:net hen valt niet te spotten. N.B. ,,mèllek,, is een leen_woord uit het Nederlands. Overigens zeg ik altijd: ï dlzzernèllek is sowrI. rDtzzerr i.p.v. rdees,,"wijst erop Aat hetwoord in het Gemerts narmêliJk is. Van Daie geeft voor hetNederlandse woord als geslacht vrouwelijk opl terwi;l mal_nelijk ook goedgekeurd vordt. (In he; NeàÉrlands is hetonderscheid tussen nannelijk en vrouwefi3t aan het ver_drvi jnen). ,'6fut'(=gln) in cle uitrlrukkl"g 
";; Riek Jonkerszou er op kunnen duiden dat zii rrrg11.kÍ wouueliJ-k rindt ofdat zij ttglnr gebruikt onder invloert yan het Nederlandsetgeenr i.p.v. het mannerifre rgrnner. [et oude Gemertsevoord voor melk is rrrgmerr en dat is Eeervoud! De rgmme

!2e "o,". vsr. ,,sln r8me,,. ,'Maiie;; il*iáii-.ru*rVgl. over igens de uitd-rukking hierboyen g.";urO met die
..., 

onder. nkaesr in G.ll. , jrg.---2i, 19gS, nr. ï, o. ,O.mense: zn n Év. nensen. As 166 j mènse Èl ,g..", auo kijrnt I rwa te kiejke: als luie nensen plotseling aËtief worden
_ gaan ze er flink op los.*"!: 

. ?i I markt. Haj lciimt aalt daochs ng de rnèrt: hi j kontaltijd te taat.
meziek:-zn o, de fanfare, de harlllniê. Haj rs nt rt meziekn8 G6yda: antroord oi a" ".rl 

-w".r"i.'rrlj 
naar toe?r,
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met de betekenis:ik zeg niet baar hij naar toe is gegaan.
Overigens zegt men: rrde rneziek uaor sk8n . Het woord heeft
hier zi jn nornale betekenis.

ni;llekchezeecht: zn o,(ongezond) bleek Eezicht. t{a h6 die tn
mtil lekchezeecht; haj kiek-t nèt of ie iedderern mèèrgen in
ztrn b6t sajkt.

nOnnieká: zn v, accordeon. ,{ojt rn aar nSnnieká kiimt 8k ndctr
w6l rs meziek as che tt nár bespeule kaant: werd gezegd
als iênand net een oudere persoon trouwde.

nont: zn n, Ínond.
1. rk H6b rm mont àv tr In 3éé1t in gelaant h6:ik heb een
vreselijke snaak in rni jn orond {na een drinkpartrj). I.p.v.lllÍnlr hoort nen ook trlnemrr. zie hieronder.
2. Drn dieje hé tnem Ínont chelelk In skïrdeur: heeft een
gï'ote mond ( f iguurf i,jk) .

Ínuggepis: zn m, zeer fijne notreien. tt Raegent
gepis: het motregent naar.

m0tlepèrt: zn o, moLenpaard. Z8 stèèrek az rm

sterk.

N

nár rnem nug-

m0lIepèrt: heel

nárzich: bn,
neus: zn v,

Iangk is:
heen .

neuze: hn v
sn3t80ch:

0

paan: zn ï, pan. Ik héb tt
Yent: ontzettend druk.

vervelend, chagriÍi:.La bé6nde t8ch wlr nárzich.
neus. Dr.n dieje kiek-t 8k nie wejter as srn neus
bij het zoeken naar iets kijkt hij overal over-

nv, neuzen. Haj h6 tuae 188pende neuze èn rn
hij is erg verkoude::,

obbót: zn m, oprisping,Haj hé tle rEtten obbàt: hij heeft last
van oprispingen. Vgl. M.Á. rar: ier hiist: Gemertse lforden_lijst, p.46, Epbàt (de spetlin: san Van rter Wi..ist wi.ikt af
van de onze, zijn uitspraak niet,.

88ge: zn o nv, ogen.
1. Ow Sdge zén wlr rs chr8tter f,z owen baojk: ..je schept
rneer (voedsel) op dan je kunt eten.
2. Vat ow 88ge in ow haant èn kiekt d0r rle gátter: spot-
tend verwijt aan het adres van ie!.and dieiets niet olmskt,niet goed kijkt.

oppezaort: bw, waarschijnlijk (\-gf . tun. lioordenl .t p. 4?).

P

s8 druk az de paan rni vastelao-
0p vastenavond ( dinsdagavond yoor
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aswoensdag) uerd er I'streufrr Sebakken.
paoter: zn n. IÉter. Hm hrn. paoterr prentie! : ik doe hel

niet, ik denk er niet aarl.
peeng: zn vr pijn, A. tk H6p peeng in rnrne reuch. B. Oo, dèrr

kàrt baj ow kont, dan kaand rt aoitskeite3 pijn in je ru1
is niet zo ergi stel je niet zo aan. Vgl. rrkontri.

p6ntenaojker: zn mt nauwgezet ienand. ha eest t8g rne p6nte'
naojker. Ook: ieÍnand die niet alles lust: rne kdjen aeter
Vgl.trpietseu.

pèrt: zn o, paartl. Ge kriet rrn nt gtn pèrt de deur aoit: hi,
gaat niet graag ergens naar toe.

p..i88.: zn Ín, pastoor. We zallen rm rs 6fkes pest80r naoke

die (br. een gebraden haan) zullen ïe eens even soldaar
naken .

pestàuer: zr nr pastoor. (U itspr aakvar iant Ya-n het vorigr
uoord. '?est8werrr liÈt ne ouder en h'ordt nog vaak gehoorr
til r€Bsen van boerenafkomst). De pestduer dii 8k chln twa,
ri-.e r0r rt selvde gèIt: gekscherend als nen reigert zijr
roorden te herhalen.

pèr: n r. p€t. Ik weet rt 8k nie mtr. Skud it már irn nrt
p&. a.. zii;f< it rt mèèrge w61 rz aojt:wat je zegt is on
:*g r lpeli jk.

g rc ltlr erb idder 3 zn n, rnannelijke kwezel. Dè is me rnen pie
I llí cr.b i dder .

FlerrË: zn r nv, re€ienwormen. tt Is s8 stil dè ge de pierr
iffirt uiennele (druk bewegen): het is rnuisstil.

trct-;.Ê: rr, kieskeurig het beste uit de aardappel(pan) halen
;rt r! eie z8 te pietse! Ook wel: rrpitser'.

pir--14: .a o, verkleinw. van lpinr , rnetal-en of houten staaf
,€: irl ts s8 zat az rn pinneke: hij is snoordronken.

plal$.: :a r-, plank, schertsend: deur.
1- :b. die plangk in dè gat: doe die deur dicht.
2. rgl. bet volgende raadsel:
It Iz rr plangk
raa Gàt- dangk
rt Is chiu 661t<en 3v gln 6sse
ge zal rt nie raojen al b66nde mt zésse

Antwoord: ejs ( ij8) .
I{erd aan de kinrleren voorgelegd als er rs winters ijs o
Itde graftÍt (gracht) Iag.

wordt vervolgd
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