GEi,!ERÏS DIALECT

door Wim Vos
Commentaar van Hein van

Genert op de woordenlijst van Riek

Jonkers- van der Putten, in Generts Heen, jrg. 26, 1984, nr.
4. p. 124 - 126, en jrg. 2?,, 1985, nr. 2, p. 56 - 61. Na het
coÍnmentaar van Hein van Genert op het nateriaal van Mevr.
Delisse in nr. 2, jtg. 28, 1986, volgt hier zijn corunentaar op
het materiaal van Riek Jonkers, althaDs op een gedeelte van
dit materiaal. Aan de woordenlijst van Riek Jonkers heb ik
vijf artikelen gewijd en op twee daarvan heeft Hein enig commentaar geleverd.
Coninentaar op

irg. 261 1984r nr.

4:

aojtrnèsse: wwruitnesten. Iemmes aojtnèsse: Iemand de laatste
cent afpersen. Aldus Riek Jonkers. Hein is het hier niet
mee êens. Volgens hern betekent traojtmèssetr: iemand uitschelden of op zijn mrmer zetten. De betekenis die Riek
Jonkers opgaf, was voor nlj niêuw, alie van Hein van Genert
heb ik vaker in Gemert gehoord.
btst: zn, iernand die zich nisdraagt. De btet spanne: zich
misdragen, oproer lraaien. Hein van Genert schrijft: ale
blst aojthange: h661 veul fraete, zich onbeschoft gedragen aan tafel. Zoals ik aI opnerkte in het desbetreffende
artikel: Martien van der l{ijst ( Genertse l{oordenlijst)
kent deze uitttrukking ook en geeft als betekenis: zich
misdragen (p. 15).
boemevrungel: zn n, boerenkinkel. Volgens Hein van Gemert
is rr Ine vrungelrr iemantl die bijna agressief orngaat net
anderen, rn lréngpaer, rn vréngejzer, lne vrEêler. In het
vorig artikel n.a.v. het nrderiaal van Mel'r. Delisse nerkte ik a1 op dat rrïÏ.èèlerr betekent: uringen (figuurlijk)
en vervelend doen (G.H.28,1986,2rp. 56). rne Vrèèler zaL
dus een dwarsligger zijn.
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boT_: ," n,-boer. fk gaf hier de uitalrukking van Riek Jonkers
trHaj skèèjt tr af az ! nern borrr
van zrne strontr. Hein is
van mening dat het moet zijn: I'haj skeej drr af....,r.
Dat
is volgens nij ook mogelijk naar liet iË de verleden tijil
van trafskèèjetr = ophouden.
"Skèèj1rr is alus de tegenwoor_
dige tijd. In die mening worat
ik bevestigd rtoor de Ge_
nertse Woordenlijst van Martien van der lÍijst, p. 11.

kl88te: zn m nv. Ik gaf h_ier de oorspronkelijke betekenis,
nl. testikels, kloten. Hein schrijfl hierovór: rDit woord
is in oud dialect niet in verband.tÀ brengen met geslachts_
deLen en
orn Frdere redenen. Met cle clericale
reur die "el
er in die tijd heerste, rgas het onalenkbaarter_
dat
zoiets_ in de ongangstaal, ook al .was tret (rnaare). ài"f""t,
gebruikt werdn. Ik ttenk dat Hein hier gefilk heett. Zeffs
op de speelplaats vai de lagere school
"1: wij woeger
ISkupt rrn vfu,
scfureeuwden:
3t1a ntggau,,, àachten wij
beslist niet aan de oorspronkelijke
beteienis; de uit_
clrukking betekenale niet veel ,.ui d"o: g".i h., een
onder zijn kont. Heins nening wordt nàg bevestigd trap
A.P. de Bont in Dialekt van Kàrnpenland, ïocabulariurn,dooi
p.
3o7, s.v. kl6.t: "de oorspronkeli;ke bátekenis: teelbal_
len is in alle verbinclingen en zegswijzen verdwenen.....rr
Het nas niet ondenkbaar, herinner ik ne nu om tegen een
neisje te zeggen: [fk skup ow vor ow klggte,,t Mijn vaaler
(84) bevestigt dit.
De Bont nerkt bij dit woord nog op ilat het een varr
de
neest gebruikte woorden is in het alialekt van Oerle. Ook
Hein van Genert geeft enige uitdrukkingen. Trouhrens veel
v-an vat De Bont opgeeft, ls^ram ook in Gàmert voor,
al hras
de uitspraak
wat anders. Hein noent:
k1991:, rrrÍ, prutsen, hobbyen, knutselen.
afkl88te: vw, ergens afvailen, van een stoel b.v. van een
kintl, of van het dak: rllaj klStte van rt dák af,r.
h6nkl8Ete: lrw, er mee leràn leven, ,oafs àat iu treet.
N.B.-Riek Jonkers gaf rle uitilrukking: rrrt Is wlr klg6te
van drn aaïen eezeln: er deugt weàr niets van, het.
is
weer niets waard. Hein van Gemert meênt dat ,,fÊáert puti,
de varler van Riek dus, deze uitrtrukking wei J.rr,
,..g._
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bracht kan hebben van de verschillentte
narkten die h{j net
zijn btoenen bezocht, want in Gemert werà
volgens hen niet eeàruikt. C."ug ,.."-i"fiit ileze uitclruktsing
n8lt,aegl, zn rn, niËtsnur. volsenJ rr;i";-à; tingunt
schrijving tê algemeen: volgáns hem ging hetbetekenisom_
hier altij.
on kinderen van rond de tiei
ï.tï
3"a"-of
."a.",
nooit on
volwassenen. Het woord wera gËnruikt
;i;"";jongens_
een
streek of kattekwaarl
,itg.t
rDè waore
r"iO.
ï"ir"i:
".. en ook wel alleen rrvaêgersn.
klStfaegersrr, lnr,a j ongens,
_
kont: zn v, achteruerk'rhaj hég r1 ,6" vOr rt z6gge; haj
z6t de kont tteee aà .Bij
nË"p,,gË.ii.niá.,ï."ti*
nis: hij heeft cre ,".r,t, à,,Ë--iij-ift";iËd ars beteke_
dwars. Hein
-frj-iiàa*Ai"r.r*.n
geeft op: 'thai verèkt ,í
zin. rk
denk dat beidè zeEslieden"S"t",
hetzelirte
l.aoËï"rr,
-h6À-,;"#;';0"
de
onenig_
heÍd wortlt verooria"Il aoo""rraj
rt
--i!r.
s6gserr,
",rïï*Juur"*
vertaald met : hii heeft de ,..iï.
be_
kunnen worden, hrant ze heefthart
131-tn*t
_gegeven
verder
nrets
van doen net rrrre_ kont
p-Zéttu,.
Hein heeft de uitar,rkking tÍeÀ;-á.--Ë;"
;aài'rJ"tl==lgío"
ue ow kont
Icákt r nooit aehoord. naar wel: rrw6rke
rm pèrtrr
az
-6f'\"6";" ;è"; f,liilïÏ'
..
Kop: zn n, hoofd. Riek
rrFYlt orre kèp op tlan kaande
baoilÍspraeker. .ru
"j::lt'.
;;;;"*;.;:" ;:ï1"ïÍï.":'iïo'ililrl.ff
"r
:
kaande skéngke (=been
É

i;'

_iïï$ ii
vo gens
".
:
rrFylt owe ktunis';;i-Ë";,,i;ï; ","-i*
'."'ïr'*.i
.kow:Houznjev,mond.
n.i"Jtii,,,
'ïikoe. Riek Jonkers
j"
r

";fiï;ï],"::i#

sq-9.á.
_iË"ïJË-"rtdrukkinE:
nDie hé aen tow,_n8t
."
au-Lti.i"f."*;;;";;ï
il;e;;::
ze op de k6mekhEffl: die mag meer
dan een ánder. Volgens

-4:iï,iiËïï"5ffï.ff5ïiri:"j":l'*:li;:
I{el trstêcheler. Kan iemaÍrd van onze f.À"-Aii;ï,i:L;ïïli
bevestigen?
linmeneere: rrrr', genieten^van
een b€Írer,
votgqls
ïiek
-w";;á.;i;"ï,^i.
Jonkers.
van der wijst in de cemerts"
es,
gu"rt,
lawaai naken. Ik vonal dat er nogal
stond tussen deze twee b-etetenisJen ""i-àiri""p*tie be_
gen. Hein van Gemerts t.tete"iu---ri;'il;a'
";-;;;";, bijinlicltin_
atie van
Riek Jonkers: ,zich te goea aoen,
;;i.;;;"""",
spijs
of
drankr.

Hij tekent a.rr: ,Ats *i: i"i".i-"iïr."" deden
in
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koffie, thee of zoiets, dan werd er gezegd: nlicht tr nie
te limeneererr. De Bont, p. 368, geeft: rrfeegtvienen en
pretEaken (niet zelden door halfabonken kerels in een
herberg)rt. Volgens De Bont kont het woord van rrilluminerenrt. l{ijn vader (&l) kent het woord in de betekenis die
De Bont eraan geeft.
lint: zn o, lint. De diej, tlie g? 8k roont ml snaal lint èn
breej èèreooej. Vol€ers Hei.n van Gemert zei nen dit alleen
van rbootryagenvolkr, zeker nooit van eerbare kooplui., zoals l{ê1 Hik (de l{eduwe Van Oort) die een geregeLde handel
beuat ret kl.anten. Voor rrwoonwagenvolkrr góbruikte men ook
de voorden: rrroontlSSpensrr of rkisjesdraogers r.
lulÊtaars: zn v, roddelaar. Hein van @nert tekent hierbij
aan tlat het voord rrstaarsrr in Cremert rstern betekent. Dat
klopt; iÈ heb er al eens eerder orrer geschreven n.a.v. het
voord rhèl"kestaarsrr, een bloen.
n66ngt: o.t.t. van nénge, ww, nengt.

Ge mé6ngt

w61, már

ge

bákt trie! : je belooft r*el vàel, maar jà volbrengt hàt
niet. Ioortbpeling op rrlk m66nde tt te doen nár..rren n6nge van tleeg. ll66ne is rrvan plan zijnn.
Altlu.s {ir yerhaal bij de uitdrukking varr Riek. Hein zegt:
rrlk ken alleen rtnéénert als nnenenrr, van mening zijn. [Hij
geeft er een zinnêtje bij waaruit noet blilren dat rïn6érrel
niet |tvan plan zijnrr kan betekenen: {Ik wO rt toen (=doen)
nár rt chi.ng nierr. nM66ndert in plaats v; !\#grr is hk onnogeliÈ, tekent hij in de kantlijn aan. Nu kan men in een
kort ar&l niet alles zeggen, naar misschien was het achteraf gezien toch beter geweest te vermelden ilat nn6énerl
ook rruenenrr, rrvan nening zijnrt kan betdÍenen in het Gemerts.
Op 10 seÉenber van dit jaar hoortle ik mijn vader (AO) nog
zegg€n: Dien ?nne, mán ik, w6rkte op de Klêus (=Huize padua)tt. try6.ntt is de ourlswetse vorm van rmé6nrr. Toch geloof
ik dat nijn uitleg van hêt woord in de uitthukking van
Riek Jonkers klopt: Martien van der hf,ist geeft nl. in zijn
Genertse ïoordenlijst, p. 41, onaler rmêênerr (tet niet óp
de spelling, hij bedoett exact hetzelfde woorcl) als betekenis op: rtserieus bedoelenr. Hoewel Martien janncr geroeg
geen voorbeeldzin geeft, zal hjj wel gedacht hebben aan een
zinnetje als:"Haj m66nt rtÍ (hij meent het, het is nenens,
hii bedoelt het serieus). rrserieus bedoelenl en Itvan plan
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zijnrt liggen dicht bij elkaar.

Van

Dalen geeft

trouwens

ook als een val) de betekenissen vaÍr rhenenrr rrvan flanzijnlt.
De Bont tenslotte geeft uitstuitset. 0p p. 391 zegt hij
s.v. thá.n3(n): tr. . . . . Zegsw. IIij mengt hrel clikker (=vaker,
meer) dát-ie nie bekt (gezegrl van iemanil ttie graag het ww.
naene(n) gebruikt). Itij is wel vaker van plan iets te doen
zonrler dat-ie cle ptannei-tens totte FiilFE.
EIj voegt
hier tussen haakjes nog aan toe: rqjit dit gêzegde rnet de
vorm EIEL mag men misschien besluiten, dat we ook hier
een geval hebben van velarisering der dentale n tot Êr..rl
mèllek: zn v?, melk. Hein tekent hierbij aan: "ldij keíden

alleen

|trSÍmerr

in

Genêrtrr.
nènse: zn m mv, nensen. Hein geeft een interessante afwijkende--uitdrulÍking: rrAz de zoon begeent te zákke, beginne
liitijerikke te plákkeÍ:luie mensen schietên pas op als het
al laat is. Riek Jonkers had:rtÁs tiiË3 rnènse hèl wSrrerdan

tr ua te kiejkerr: als luie nensàn plotseling aciief
worden, gaan ze er flink op los.
mont: zn m, mond. rk H6b rn nont 3v tr rn g66Jt in gelaant
hé: ik heb een vreselifl<e smaak in rnijn montl (na een ttr inkpartrj). Hein tekent hierbij aan tlat het volgens hem rrne
nondrr noet ztin, zoals ik trouwens ook al opnerkte bij hetk'<imt

zelfde woord.

nuggepis: zn m. zeer fijne motregen. Volgens Hein is notregen
ltstàfraegstt in het Gemerts. Ik denk dat ik inderttaad be:
ter als betekenis had lcrnen gevenrreen heel klein beetjerr.
Zoals het er stond lijkt het alsof notregen rrmuggepisrr is
in ons dialect, terwiil het alleen voorkomt in de uitdrukking ttrl Raegent már rnem muggepisir.
n0llepèrt: zn o, molenpaard. Hein geeft als tweeile betekenis
rrzwaar

i dik,

lomp

wijftt.

nárzich: bn, vervelend, chagri.jnig. I{ein schriift: rKont

van

de Maaskant (Oeffelt, Haps)rin Genert trwaorde segndrnichn.
Mevr. Jo otten en Mevr. Dien Scheepers kennen tt wocd ecbter ook. Zijn er andere lezers die het woord kennen?
neuzei zn v mvr neuzen. Haj hé thra€ l0Spacle neuze ên tn sn8t88ch: hij is erg verkouden. Ik vond alie twee neuzen aan
6én gezicht ook al nerkwaardigrnog afg€zien van het snotoog, en Hein tekent hierbij aan: rrtwae l88pencle 88ge èn rn
snEtneusrr, maar ík achtte het niet g€heet èn, at uitg€êloten
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dat tle uitalruld(ing schertsentl bedoeld wafi. In ieder geval
hëb-i.k ze letterlift overg€nonen van Rieks cassettebandiê.
N.B. Riek bevestigde later dat de normale uitdrukking sns
schertsend werd omgekeerd, zoals rrzeeteefkerr voor theêzeefje en rrha.i iz van de verkante kaerrt (=hono-sexueel ) . '
pestEyer: zn m, pastoor. In G€oert wordt ook trpestSSrrr gezegtl.
naar er is êen nindêrheid die ttp6st8wertt zegt. Martien van
den Boon heb ik het horen zeggen. Daarom shtef ik er bij:
trPestórerrr lijkt ne ouder en wordt nog vaak gehooral bij
nensen van boêrenafkonstrr. Hein schrijft: rrls Hèlmonds
(ook Boekel. Volkel), in Genert alleen I pestSSr r rr.
Dat Ías het dan weer. Mijn hartelijke dark aan Hêin van Genert die ale ooeite heeft genomên het artikel nauwkeur ig te
lezen en ilie het niêt gelaten heeft bi.i nontlelinge lsitiek
naar ook ile noeite heeft genonen een en ander op te schrijven. Zijn vodbeel-cl verdient navolging want rt rrGlnnnersrr zit
niet io 66n hoofil, maar in de hoofden van.dlle Írensen die nog
rrGimêrstt (durven) te sDneken!
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