GEMERTS
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van Hein van Gemert op de woordenli.-ist van Melff.
Delisse in Gemerts Heem. jrg. 26, 1984, nr. 1, P. 24 - 30.

Commentaar

hier

een gedeelte van het commentaar dat
ik mocht ontvangen van Hein van Gemert en we1 speciaal het
gedeelte dat sloeg op het materiaal geleverd door Mevr. Delisse. Uit mijn verzoeken om nadere inlichtingen in de gepubliceerde woordenli,jsten hebt U aI kunnen afleiden dat het
uitlokken van commentaar 66n van de bedoelingen is van deze
publicaties over ons dialect. Ik ben de Heer van Gemert dan
ook zeer dankbaar voor zijn snelle reacties. Alleen op d'eze
manier kunnen we meer te weten komen en kunnen we de onvermijdelijke fouten corrigeren. want fouten maakt iedereen die
iets durft te zeggen over een z6 verwaarloosd onderwerp als
ons eigen dialect.
Enige algemene opmerkingen vooraf :
1. Hein van Gemert wilst er op dat veel woorden het |tGtmmersff
in de moderne tijd zijn binnengeslopen doordat kinderen
het frGtmmersft vaak leerden van een vader of moeder die'
zelf niet uit Gemert kwam. Hij schrijft: ttZo valt, mij op
dat in alle verhalen in dialect het woord rslootr voorkomt, en dat is geen Gemerts. Het knerts woord voor sloot
is tgraafr, meervoud rgraefr, verkleinwoord tgrtfker. Het
Helmonds is tslautr, het Boekels rslouett, het dialect
van de PeeI en de Maaskant rsloe-ett. Veel mensen uit deze streken en plaatsen wonen tegenwoordig in Gemert.rr
Hi.j wi.jst er daarom nog eens op dat het van het grootste
belang is te eontroleren of onze zegslieden we1 echte Gemertenaren zijn. Ik onderschri,jf dat maar wij moeten ons
aan de andere kant wel realiseren dat geen enkele taal
(en er is geen wezenlijk verschil tussen een taal en een
dialect) onveranderlijk is. Het Gemerts van de midtlel-

Zoals beloofd volgt
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(dat we helaas niet kennen) en dat van ruim 1OO
jaar geleden zoals genoteerd door Gerlachus van den Elsen
(vgl. G.H.. jrg. 2?, 1985, nr,4 (= nr. 1OO), p. 1-1:1- 122)
en dat van 19OO toen mijn vader praten leerde en dat van
cao 193O toen Hein van Gemert hetzelfde deed en dat van
nu in 1986 waren onderling allemaal (enigszins) anders,
o.a. doordat Gemertenaren trouwden met mensen uit andere
eeuwen

dorpen. Dat doen ze nu vaak maar vroeger ook (lees de hu-

welijksregisters maar na).

2. ook heer lang

geleden veranderde het Gemerts al door de
invloed van vreemde cutturen. bijv. de Fbanse! (VgI. pAIderien, f6tlie; het Latiin van de kerk (vg1. ptnniet8nsie,
pest6Sr), etc., etc.. Wat is nu echter din ..r, Gemertse
rrkirstt, maar het woord komt wel uit het Latijn.
3. Natuurlijk veranderen tegenwoordig arre diarecten door de
zeer indringende invloed van het standaard Nederlands (of
wat daarvoor doorgaat!) via het onderwiis en de terevisie.
Toch denken deskundigen dat dialecten nog lang of altijd
zullen bliiven bestaan, want naast de drang tot conformisme kent ook elk mens de drang zich te onderscheiden van

andere mensen.
Maar het blijft waar wat Hein van Gemert schrijft in 66n van
zijn brieven: frlk weet nog wel van school (ca. lgBO) dat je
ze z6 kon kennen die een buitendorpse ouder hadden, dat viel
toen duizend maal meer op dan nu, met dat mengelmoes van Ge_

merts en kruideniers-Nederlands, dat ze tegenwoordig
kinderen hameren, en zelf spreken.rf

in

de

aawbEtte: ww. Mevr. Derisse gaf ars betekenis van dit woord:
zeure, zaniken. Enige steun voor deze betekenis vond ik
in de Gemertse Woordenlijst van M. A. van der Wijst (Gemerts Heem, nr. 61, winter lg75-t?6) t waarin op p. 1O onder rraaw bBtrr a1s betekenis rrkletserfr wordt gegeven. Zelf
gaf ik in het artikel over het materiaal van Mevr. De1isse aI aan dat het woord ook in de betekenis van rrschertsenrr wordt gebruikt, en misschien is dat we1 de oorspronkelijke betekenis, gezien de opmerking van Hein van Gemert, dat het rrhumoristisch vertellenrarammen in de ruim:
te, kolderiek, niet op waarheid berustend vertellenil is.
Toch kan ik me voorstellen dat het woord ook in de betekenis van Mevr. Delisse wordt gebruikt.Zo hoorde ik eens:
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Haj zt noojt w6t ie wil, ha.j blie 6n tt aawb8tte.
afspiekke! rrrrr Dit woord dient geschrapt te worden. Het berust domveg op een leesfout van met de hand snel geschreven aantekeningen. Mijn verontschuldigingen.
6nb6nge: uw, was volgens Hein van Gemert gewoon trrEg b6ngetr,
zonder het voorvoegsel -6n.
bajbeskBtje: ur. nadere conditie stellen, Baj tne kEwp iejt

bajbeskBEje. Volgens Hein van Gemert was de betekenis ook:
rrook opnemen in de afspraakrt. DE h6b ik rr bajbeskaajt.
balpiitite: um, bijsehenken van koffie. vgf. piitite. Hdn is het
niet eens met de betekenisomschrijving en terebht, li.ikt
me. Het betekent koffie aanlengen met water als er onverwacht bezoek lrnran. Slechte koffie is in Gemert dan ook

ilp66itil.
bl6kke: zn m, buitenshuis, In: trm blfkke g6n: er op uit
trekken. Mijn omschrijving was gebaseerd op G.W.r p. 16,
rrbuitenshuis (ten blakke komme: er op uit trekken). Volgens Hein van Gemert was rftrm blSkke gSnft er op uit gaan
om

iets te halen

a1s men

iets te kort

krram.

Natuurlijk

bestaat het woord ook buiten Gemert. A.P. de Bont geeft
het in zijn Dialekt van Kempenland, DI. fI, Vocabularium,
p. 85, s.v. blak: alleen in de verbinding ten blaklce komme of brenge, te voorschijn komen, voor den dag komen of
brengen.

braanthoek: zn m, hoekje onden lret ttaetenskEskefr. Hein pladst
een vraagteken bij dit woord. Ual geeft hij: klEthoek,
klEtkast, nuteerthoek. VgL. eehter rrbraanthooltr ( ruinte
bij haardvutr om o.a. turf te bewaren), een woord dat
Martien van der lfijst indertijd in zi.jn .jeugd heeft opgetekend en gepubticeerd in zijn onvollnezen Gemertse l{oor-

denlijst r'p. 77.
drrEngere: ww; jengelen.Volgens Hein geen C.emerts. ItJenge1en,
doorzagen, zeureirf was in Genert frgongelerr: rrons jonges
h6bbe 6rges laarig un g€gongelttr. Hein geeft ook nog de
vorm Itgongneletr, maar plaatst er wel een vraagteken bij.
Misschien lnrnnen andere lezers ons uit de moeilijkheden
helpen?
heufhEf: zn m, gfoententuin. Volgens Hein geen Crenerts. Ik
heb het zelf ook nooit gehoord. ItI\rinrr was rrrnen h8frr. tt
meervoud was flheufff -en efin werken was rrheuvert.
hiiiirke: nw, (uit)horen. VgI. ao.jthiiiirke. Hein denlst'hier aan
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,.*r{N,

ffi

- rbg b6nge _

rrhaarrtietr en geeft a1s voorbeeld ffbaorth0rkesrr. Hier is
sprake van een misverstand: het tweede element van rraojthtiiirkett liitt inderdaad op lth0rkerr (haartje), maar de
middelste klanken zijn toch verschillend, ook qua lengte.
Bovendien ben ik absoluut zeker van rraojthtiiirkerr (uithoren) -dat ik op meerdere plaatsen heb opgetekend in Gemert. Ik moet echter toegeven dat ik tt6[i[i"kstt (zonder het
voorvoegsel alleen gevonden heb in de aantekeningen van

Mevr, Delisse.

kaldich: bn, klam. Volgens Hein geen Gemertsl hij denkt aan
import van rfover de Peelrf, Maaskants. Toch geeft De Bont
op o. 288 van -zijn bovengenoemd Vocabularium de vorm
ttktltrtz znw. vr. keld, kilte, killigheid, koude. De Bont
beschreef het dialect van de KemDen; Het woord kende dus
een veel groter verspreidingsgebied. Mijn vader van 8B
kent het al zijn leven lang, maar zijn moeder lcr*am inderdaad uit Overloon, D0rdep?l dus, hoewel hierbij duidelijk
aangetekend dient te worden dat hij zich terdege bewust
is van de verschillen tussen het ttGtnmersft en het ilD0rdeptlstt. Van heel veel woorden kan hi.j zeggen wat de Gemertse vorm en wat de vorm in Overloon was. Bovendien heb
ik het woord al eens eerder opgetekend van een ca.ssettebandje dat ik in 19?7 of begin 1978 had gelcegen van peter v.d. Elsen van Esdonk. De woorden die erop s,tonden
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had-hij gehoord van ziin-ouders, Hier het citaat uit G.H.,
jrg. 2O, 1978, nr. 3, p.6?z-ttc6rtjiir w6, iz rt tEch k8ldich (nat en koud tegelijk)tt.
klompelapper: zn m, verwaand persoon?? Ik vroeg bii dit woord
on inlichtingen en Hein van Gemert bericht dat hi.j alit
woord nooit heeft gehoord, rfvooral niet in genoemde zintt,
moej: an v, tante, maar dan achter de voornaa^n. Haruremoej:
tante Hanne. Hein van Gemert kent itHarulemoetrt. De vorm
met trmoejtt is hem onbekend. fn mijn familie van moederslent
gebruikte men die wel.
naasiei zn v, volk, fa.nilie. Hein-bevestigt dit en voegt er
- aan toe: trgoeje Ef kOje flaenierr.
n0tsie2 z,n v, vo1k, familie. fk tekende hierbij aan dat wijlen mi.jn moeder het zo uitsprak. Hein zegt |tn0ssiett; Ik
denk dat de vorm met een t een oudere vorn is. Vgl. de
zorgvuldige en de moderne uitspraalc van het Nederlandse
woord rnatierr.
Srverh8wp (boeren); EwerhS0p (burgers) :
1. ondersteboven, in de war: OrverhEwp gtje.
2. fn: Z,e ligge SrverhErrp: ze hebben ruzie.

Hein tekent hierbij aan:
1. Je kreeg iets rt0werhEEplt = iets extra, iets toe'
2; En was ronrmel: iltt ston 0werhESptt.

3.

En wasr ruziei ttZe

ligge

8rnerh88prr.

Vooral zijn eerste betekenis is interessant want die hadden we nog

niet.

p'6tite: ww, (manier van) veel koffie drinken. Vgl. ba.jptitite.
Hein geeft hier: rrknoeienrkoffie aanlengen en drinkenrook
wel met melktr.
rSklEBn: zn v, iemand-die veel van huis is(op rak is). Hein

kent dit woord ook.
rfk-konti zn v, iemand tlie veel van huis is. VgI. r6kj88n.
Volgens Hein is dit geen oud-Generts maar ontleend of
ontstaan in na-oorlogse jaren.
sEoskejteri ?;n m.-iemand met veel inbeelding die echter niets
presteert. Vgl. G.l{.1 p. 53, s8p: drop (snoep). Volgens
Hein waren rrs8pskejtersrt ouden van dagen in lf, rr64p1snhaojsrt of frgasthaojsrf vroeger, Die kregen voor alle lsralen rrsAprt. Dit was. drop in de vorm van een stokje waarvan
met behulp-van warm water een drankje werd gemaakt tegen
hoest. etc;. Vandaar rfsEpskeitertr. Tegenwoordig heet dat
rrouwe lulrt. (tets van het negatieve uit de omschrijving
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van Mevr. Delisse zit ook in deze betekenis: oude mensren
werken inuners niet meer zo hard en teren op oude roem).
skBrme: u'w, manen tot voorzichtigheid. Ik vroeg hierbij een
voorbeeld: het zelf mahen van zinnen leidt aI gauw tot
kunstmatigheden. Geluklcig r+ist Hein een levensechte
zin:Waj han nEch sE gesktrmt m6r die joong w8n nie laojs-

tere.

staojte:

ww, volgens Hein ttgewoon zich tenreden uitdrukken
over een zaalc. lovend spreken. llPochen, bluffen, snoeven,
opsnijdenrr, betekenissen die ik in Van Dale vond onderde
vorm ilstuitenrr met het etiket rrgew. in Z.-Ned.rr vindt hij
kennelijk te sterk voor het Gemertse woord en dat ben ik
met hem eens. De betekenissen uit Van Dale gaf ik overigens ook alleen als vergelijkingsmateriaal.
strissele: ww, fluisteren tegen iemand (om roddelpraat te
verbergen).Dit was de betekenis die Mevr.. Delisse me gaf.
In G.H., jrg. 24, 1982, nr. 4, p. 721 pubticeerde ik aI
eens de vorm itstreeselerr, volgens Jan van Berlo ttzacht,
pratenrr. fk vroeg toen al nadere inlichtingen van de lezers en suggereerde dat het woord misschien ook ltstrisselert zou kunnen zijn. Mevr. Delisse Isram toen dus met bovengenoemde betekenis, die overigens sSmoniem is aan . het
bekende Gemertse rrsmiqtelerr. Volgens Hein van Gemert echter beteksfr, rrstrisselerr spreken met een bepaald spraakgebrek. Ik vraag me nu af of hier het Nederlandse rllispelenrr
bedoeld is. Van Dale (8ste ed., 1961) geeft hiervoor drie
betekenissen:
1. de s en z

onduidelijk, met een eigenaardig zacht gesis
uitsprekenl
2. met onduidelijke, zwakke stem uiten, fluisteren: ja,

lispelde zij.
3. (tig.) ruisen (van de wind, de bladeren enz.); de wind
lispelde in de blaren.
Vooral in betekenis 2 wordt ook rrlispenrr gebruikt. In het
bovengenoemde Vocabularium van De Bont, p. 612 lees ik
onder rstrrsare(n)tt zw.ww. intr. (niet algemeen) strisselen, zachtjes praten opdat een ander het niet verstaan
zou, hetz. als prrtgla(n) en smispala(n). De Bont bevestigt dus de betekenis die Mevr. Delisse me gaf. Merk overigens op dat haar en zijn betekenis veel lijken op de
tweede betekenis van rrlispelenrr uit Van Dale. De vorm
trprrtsala(n) aie De Bont ook noemt, heb ik in Gemert nog
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nooit

gehoord,
zouden aIle lezers nog eens willen nadenken over dit probleem? Sanen komen we er misschien uit'
vrEEls: terecht zegt Hein van Gemert dat dit geen Gemerts is.
HeT is namelijk een drukfout. De juiste vorm is:
vrEEIe: ww, rrinfen (figuurliss). Vgl. G.W. s P, 672 vervelend
do6n, Vgl. kr6ngele: wringen.
Hein meikt op: Dan is een Itvrllleketr in oud-Gemerts een
werveft;e opit.t kozijn van) een hokje, een stukje hout
dus met in het midden een spijker of schroef als slot op
een kipPekooi of konijnehok.
er in Gemert geen verschil gew6tte: wwr-votgens Hein verd
maakt tussen tlweddenrt en tlwettentt. Ik wil w6tte d8...1 Ik
w0 rt m6s w6tte. rfw6dderr is volgens hem later ontstaan

onderinvloedvanhetNederlands.Ikherinnermenuook
De
dat ik rroeger op de lagere school altijd rh6tterr zei'
veel
woordspeling die-Mevr. Delisse opgaf kunnen we dus nu
aardigLr a1s volgt weergeven: A. 1{6tte? B' Nae, dB doen
sk8jers oP In aaw zajssie.
zlbbedeeske: zn o, kr*ezeltje (van vrouwen)' Hein van Gemert
kan tt
schrijft aat hi; dit woord nooit gehoord heeft' IkOok
Riek
me wel herinnerinr maar ik ben jonger dan Hein'
p'
725)'
rr'41
jrg.-1?;
1985,
Jonkers te"t ttli ioortl(G.H.,
zj geeft a1s betekenis: Iteen doetje, halfzacht iemand die
niet goea uit haar woorden kan komen. Ook:schrielrnmeisje,
ztbbevrouw. De diej zit in ztn( t ) dtipke; Wa eest tEg
ze
schouders,
haar
in
het
ware
als
zit
deeske. Haar hoofd
is niet volletlig uitgegroeidrr.
Tenslotte geeft Hein nEg twee woorden n.a.v. het bovenstaande:

rtbbedeeske: zn o, radijsje.
m8ntich: bn, uit de kluiten gewassen (van een kind bijv.).
Dat was het voor deze keer. Hein van Gemert heeft nog veel
meer commentaar geleverd llrs.vo het materiaal van Riek JOnkers. Ik bewaar dat voor de volgende keer maar ik bedank hem
nu alvast voor zijn kritische - en daardoor des te waardevollere - opnerkinggDo Het zou januner zijn als er ook maar

verloren ging omdat wii te gemalczuchtig
zijn om het te noteren. En laten we vooral niet vergeten dat
we het vooral moeten hebben van de ouderen onder ons en spe66n Gemerts woord

ciaal van de echte ftGlmtersetr.

Bedankt Hein!
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