6El4ERTS

DIALECT

door Wim Vos
Het onderstaande is een vervolg op de liist van Gemertse
woortlen en uitrtrukkingen dië eerder veischeen in Gemerts
Heen, Jrg. 26. 1984' nr.4r pp. t24 - 126 t in Jrg. 27t L985,
nr, 1, pp. 5 - l1t in nr. 2, pp. 56 - 61' en ín nr. 3t PP.

65 - ?o.
Het nateriaal is afkomstig van Riek Jonkers - van der Putten
en werd door haar ingesproken op een cassettebandie op 27
rnaart 1984. Ik heb hiervan vervolgens een transcriptie gemaakt in de voor dit tijdschrift sinats jaar en dag gebruikêli$<e spelling voor het rrGinrnersrr. De hier gegeven betekenissen zijn die van Riek Jonkers zelf rnet aanl'ullingen van nii.
De uitctrukkingen zijn alfabetisch gerangschikt door mii op
het eerste zelfstandig naamwoord of bd ontstentenis daarvan,
het eerste werkwoord of - sporatlisch- een anilere woordsoort.
Op het rnateriaal van Riek Jonkers ontving ik interessant commentaar en aanvullingen van Hein varr Genert. Zijn kritische
bêlangstelling stel ik zeer op prijs en het lijkt me het beste zijn ounerkingen bi..i genoernd nateriaal en bíj het rnateriaal van Mevr. W.J. Delisse (Jrg. 26, 1984r nr. 1, pp. 24-3O)
in een wat ruiner kader te pláatsen in een apart artikelr dat
U kunt verwachten in een van de volgende nummers van de komende jaargang.

T (vervotg)
trunsele: ww, tr

euze

len. Std rr nie zd te trunsele! : schiet

op!
U

(geen woorden)
v

vaech: zn v, een wouw. Vgl. M.À. van der Wijst, Gemertse
Woordenlijst, Gernerts Heen 1975-1976 nr . 6.1, p. 65: rr rn
hèl vêêg: een vlugge handige vrouwrr.' Riek Jonkers geeft
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op: Dètz tn strante vaech: een brutale
geeft voor rrstrantrt rrvr'iiPostigrroD. vrouw. Van der l{ijst
vaele: ww. verdragen. Dtn dieje kan 8k niks faele:

kan ni et
tegen grapies.
vaer3 zn v, een veer (van een vogel). Haj kan wlr rn vaer
van
zrn lippe blaoze: hij is weàr wat bËter, tri; freeft breer
praats.
vèèrkes: zn o mv, varkens. Viejs fèèrkes lÍArae nÍê vèt:
nand die kieskeurig is wordt niet dik. N.B. Van tter ie_
l{ijst
geeft op p. 66 rrvies: kieskeur.ig . Ik heb de uitrlrukking
ook alti.jd gehoord net ie i.p.v. iej. Het woord lviesrr
komt overigens alleen in-ïe belekenïi Íkieskeuligrr
in het GeÍnerts dialect. De betekenis fivuilÍ ontbreekt.voor
vSrre: zn v nv, voren. I(ron vgrre draogen gt -t6..u, (antrvoorcl
op kritiek) rt kiimt nie z6 naawl op'de rnethoae is wel wat
aan te nerken. Ínaar het resultaat is goed.
vraoge: ww, vragen. Vraoge stl vr66;; nae h6dde èn jao kaan_
de l,s'iejge.
vraow: zn v, vrouw. rn Vraow èn rne fiets hébbe nEch 1icht
iets: vrouwen hebben vaak een kwaaltie.
lraowehaant: zn v. vrouwehald.. rn Vraowehaant èn ,nem pèèr_
dentaant z6ng aalt blzzícln. Vrour{ren hebben altijd een of
ander werk onder handen.
wawv8llek: zn o, lTouwvolk. Vrawvóllek íz az rm boorclelin0p_
laastich, rnár ge kaant se nie misse.
-ke: ww, lTijen.
krejt frèêjt rejk: wat van ver kornt wor clt
'rééJe:
al gau$ voor beter versleten. Antwoord opniet
controleer_
baar gezri.ets; het is alleÍnaal geen goud iat er blinkt.
w

waacht: ll.w 3de pers. ev.. hraagt. t{ie nie waacht wie nie
wint.
Wie nie skeit die nie stlngkt. De uitspraak van het
eerste

werkwoord trwaachtrr i.p.v, het gebruikàliike rÍwaochtrr
Íni.i vennoeden dat het eerste áeel van dË uitdrukkingdoet
een
citaat is van de Nederlandse uitalrukking, terwijl het twee_
de deel een parodie is in het trGÍnunerJri. rl{aachtr is
in
ons dialect inrners een vorn van het u.erkwoord rwaachterl
(= wachten) en niet van
"hraogen (= *"e;;t:--waacht: zn v. wacht, het waken.
fenmes de waacht ánz6gge;
iernand de wacht aanzeggen. i enand ernstig waarschuraren,
zeggen waar het op staat.
o,^ wiiwarerbakje. Dlrs nêt rn
tersÍatje, d8r sdpt 8k iedcleraen in: een Íneisjewaajwát_
dai rnet
verschillende jongens omgaat. Van der Wijst, p. 68,
geeft

"""1i::::i:lát.i:, ,l
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altijd "wajwáttersfètje".
'rwèè irr.etterfl i wij zeiden
waoges: zn m mv, wagens. I(raokende h'aoges 166pen tt langkst:
(als in het Nederlands) mensen die steeds rnaar klagenrleven het langst.
wátter: zn o, water. Nie te ve.rl kaaw wátter dringke: krietlde
bloemme op owen bao.ik. Werd gezegd als kínderen rs winters
teveel koud water dronken.
Zaj h6 6k aalt wátter tusse de voor: ze transpireert tussen haax borsten.
weegeskeet: zn v, ontstoken ooglid. Drn dieje h6 tn weegeskeet. Zeeker niwe de w6ch chezaete? Of het oorzakelijk
verband dat hier gesuggereerd wordt tussen een sanitaire
stop langs alè weg en een ontstoken ooglid op medische
gronden berust is rnij niet bekend.
wèèj: zn v, weide. Vriig in tle wèèj, wriich fèt. Wor dt gezegd
van een meisje dat jong trouwt.
wèèngskes: zn o, wangetje. Ze h6 wèèngskes az bèIteflÊrkes:
met vuurrode blosies.
wéI: br+, wel, goed. Doe wól èn kiek nie uÍn: wil niet altijd
weten wat je goed doet.
wéngt: zn n, wind. Dtn diêje jaogde ginne wéngt in zrÍn boks:
hen maak .ie niet bang.
wit: ww 3de pers. ev. van weete. weet. Dtn dieie rn'tt 6k nie
3f ie skejte wil of s66jke: hij weet niet rr'at hij wil.
withaor: zn mv. r{Iitte haren. A: Wa rr'8rde t8ch chreijsl B:
l{ithaor z6n cle bliirnkes fan de kérrekhèf. (wtt of griis
haar is ook nooi naar ik word intlerdaad oud). N.$. rrHaorrl
kan zowel enkelvoud als meervoud zijn in het dÍalect. Overigens bestaat de vorrn rrhaorert wel, maar die betekent
rrscherpen van een zeisrt (Van der Wijst, p. 26).
z
zaawtl. zl o, zout. Dtn dieje verdient rt saawt in de pap nie:

hi.i verdient zeer we inig.
zéélksteel: zn n, zei.ker? Dê rz rne zééjksteel. Riek Jonkers
geeft als betekenis: een verwaand ienanal. iemand die het
"h8g in rte kàprr heeft. Ik denk dat het ook rvel eens ooit
rrzeurkousrr betekent (vgl. het plat-Neder lanclse rrzeikerrr).
z661kr^'iiiirem: zn m, mier. As che drn dieje h6t, tlan bé6nrle
behaawe az tne z6ê;kvËórem zonder kont: als je net hen
trouwt heb je niet bepaald de hoofdprijs uit de huweli,jksIoterii.

ztbbedeeske: zn
êen ïTouhr of

o. tloetje. Wá is tè tèg tn ztÈbedeeske: (van
rneisje) eên doetje, halfzacht iemald. die
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niet goed uit haar woorden kan komen.
Ook: schriel neis je, vrour{r. Dê die.i zit in z rn ( ! ) cliipte;
Irrá eest t8g rn zlbbecleeske. Haar hóofd zii ats het
ware in
haar schouders, ze is niet volledig uitgegroeid.
zoon: zn y, zon. Az d.e zoon skeent èn rt raegent, iz rt k6r_
nis_ in de h661. Volgens Riek Jonkers stoná er dan een re_
genboog. Ik heb het ook uel eens gehoord als de zon scheen
tijdens een regenbui zonder dat er sprake was van een re_
genboog.

Ál

deze woorden en uitdrukkingen stonden op spoor 1 van het
cassettebandje dat ik van Riek Jonkers heb gekregen. Op kant
2 heeft Riek ZO (zeventig! ) woorden ingesf,roken die in het
Gemertse dialect typen vrouwen ( rrlíeesr ) ianàuiaen. Het lijkt
ne leuk on deze collectie te bekraren voor eên apart artikel
over rrweesrr (als U wilt in het kadêr van het feminisme), Ik
h-eb,nog geen tijd gehad om het nateriaal te bestuderen,
maar
ik denk aan een rubricering (positief, negatief, lichaÍnelij_
ke kenmerken, geestelijke kennerken, etc.I. Misschien kunnen
rr'e ook nog eens denken aan een lijst van karakter iser ingen
van nannen. In het reêds gepublieeerde materiaal
rigens al heet wat van die typeringen (vg1. zitten ove_
u.,
zlbbedeeske). Ook in oudere ,rr.,rru"= -van'CËnàrts"66;t"tu.i
Heem moeten
veel van dit soort woorden tê vinden ziin.
Bij deze nodig ik etke lezer(es) ,rur,' áÍt tijdschrift uit
trGlmrnerserr woorden die
nannen of vrouwen typerei, op te stu_
ren aan dê redactie als aanvulling op de càllectie van Riek
Jonkers (als dat tenminste mogetijt is: zij heeft er al ze_
ventig!). Over de spelling troèft È zich geen ,o.g.r, t" *a_
ken" Áls U ongeveer de uitspraak aanduidt zorgen w-ij ws] v6q1
omspelling in het gebruikelijke systeen. Graa! erbij vernel_
den of het woord een nan of vsouw betreft en iat de precieze
betekenis is in het Nederlands. Wordt het r{oord-Ín
een vaste
uitdrukking gebruikt, dan clie uitdrukking er graag bij!
Voor de inzender of inzendster die rle neeste woorden heeft
die niet in de collectie van Riek Jonkers voorkàmen, stelt ale
redactie een vlaai ter beschikking.
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