
GE1'4ERTS DIALECT
door Wim Vos

VDRVOLG GEMERTSE IÍOORDDIILIJST VAN JAN VAN BERr-.o, 22 OKIOBER
1981.

fn Cremerts Heem, Jrg.24, 1982, nr. 3, p.89-90 publiceerde ik
het êerste deel van de woorden en uitdrukkingen ons verstrekt
door Jan van Berlo. De $oorden zijn, waar nodig, opnieu{ ge-
rangschikt, gêspeld in de voor dit tijdschrift gebruikelijke
spelling van het Gêmorts, voorzien van hun betekenis en even-
tueel voorzÍen van cormentaar, bv. als de lfeer van Berlo niet
helenaal zeker was van de betekenis of de Gemertse oorsprong
of - gewoon - als ik comentaar interessant vond voor de le-
zers.

hèrtsklrsel: -z.Íttt. ro., zanden stof alat uit tdrn hèrtr is op-
geveegd.

heuske: -z.wt.ro., l.huisje 2. w.c. (achter tt huis in rdrn
h8fr neestal ).

hoetjesmaoker: z.nw.rv., (Ook I hoet j esÍnaokster | ??)- aanzeg-
ster bij het overlijden van een kind. Zie hierovêr G.H.,
Jrg.23, 1981, nr.1, p.5 en 6.

h8f: -z.nr+.rn., tuin, inz. noestuin. Voor of naast het huis
kon eèn bloènentuin liggen, de z.g. rBloennnenh8fr.

hont: -z.nw.rn., 1.hond. 2.Volgens J.v.Berlo: ,homo sordiusr
Hij heeft deze betekenis vaÍr iemand anders gehoord. Mis-
schien I homo sordidust. IIet zou dan een nens ziin diersordidust is, volgens het Lat i jns-Neder lanaLs Woordenboek
van Drs. H.H. MalLinckrodt (Aula nr.Z4)! 1.vuilr2.onrein,
3.haveloos, 4.verachteli jk, b. laag, 6. gemeen, ?.arÍnzêlig,
8.niet bij zijn stand passend, g.onterend, lo.platr11.sna-
deli.jk, 12.gierigr 13.karig, 14. orngekocht.
Het lijkt qe geen conpl irnênt als men toegevoegd lstjgt:rrcaj, gê b66nt rnen hont !rr Zoiets a1s r rn. o'611;i5r.--

h8rtje: -z.nw.ro., 1. een poosje. Haj gong tn hSrtje ew6ch
2.-een hortje, houten raan bespannen rnet vliegengaas
(hErtjeschaos ) .

hSzbangel: -z.nw. rn. kouseband.
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}l'Sz.zet -z.nv. rrnv. (het enkelvoud schijnt niet voor te komen),
kousen.

hufter: -z.nur.rm.,lompe, onbehouwen man. ( lornp èn ombehaawe).ingS;e: _-een geschil voorleggen aan de rechtËr. Ik chgj rtin. (Bv. bij ruzie over een erfscheicling).
jeungske: -z.nw., o., jongetje.
jiin: -z.nw.,o., een ui. De uitspraak rjaojnr hoort nen ook.
Jonnesaws : -zrnwr rv, uieÍrsaus. Andere (spot)naam: r lewèèj_

saws I .
kaere: -vegen. Vgl. rhèrtsklrselr. I.p.v. rkaerer zegt nen

tegenwoordig ook I vaege | .
kárh6ngst: z.nw.rn., een lomp iemancl (rnannelijk).
kèère: -b.nw., van klei gemaakt: r rne kêère kníker, dus chfn_

ne glaozere knikker r.
keevelaor: -z.nw.rn., een meikever, ook wel rrne m0lderr ge_

noemd (vgl. Van de ldi jst ,..Gemertse Woordenlijst, c.H.
7975-7976, nr.61, p.43, rniilder ) voorat als dó kleur van de
rug van het insect aan dievan neel deett denken (W..J.Vos).

kitse: - l.spuraren. 2. overgeven, kotsen.
klan: -b.nw., min of meer vochtig. klan.
kliejr: -z.nw.,m., een vervelend iemand (maanelijk).
kliejre: -vervelên, pestenr zich geclragen als rrne kliejrr.klirazzie: -z.nw.,v., kleding.
kloocht: -z.nlrr.,y., vlucht, troep. rrng kloocht foogelsr

-Ook gezegd van kindêrtal, een wrij groot aantal.
k1ót:--2.n.,m., een turf. In de pll-kiejke ze nie op rne

- -k13t: in het vêen kijkt men niêt op eón turfje.
klàtstaeke: - turfsteken.
klungel: -z.nw.,m., onhandig persoon.
klungele: -onhandig te werk gaan.
knoersel s -z.nu.,v., tng knoeisel, Ic,aakbeen, witte kraakbeen_achtige substantie in vlees. Vgl. knoeppere, op iets hards

kaurr.en.
knoest: -z.nw.,m., l.lornp iemand r 2. boonstronk (vgl. rknoqftr)
knook: -z.nw. im.. boomstronk
kiiiit: -z.nw..v.trmv. k6dde, 1. varken, 2. pissebed.

N.B. In Van Dale,Se ab. 1961, p.1sáS le;st nen onderrpis_sebedr: f. iemand die in beal watert (...) 2. keldermot ofzeug; (mv.) naam van een.orde (tsopoàa) der ringkreeftenlinz. de gewone pissebed (oniscus aËellus), eert.-in de ge_neesk. als urinedrijvend middel gebruikt (vandaar ae naaÀ).
-Overigens zegg€n sonrnigen: r rng kêIderk66t (tefA..Ëáj.j ,

kompriessie: _-z.nw.rv., (Van de hrilst, p.35, rkompriezier)
een vergadering van een vereniging. lis rlie vergadering
ergens anders plaatsvond dan in het clubhuis, noemde men
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die I baojtekompr iess ie I .
kraajge: -z.DWrrnrr (ook wel ttne kraajwaoget), een lis'uiwagen.
krapsaajsie: -z.nw.rv., lc'onnne bak (Van de Wijst, p.36), ge-

reedschap on berÍnen, etc. vrij te maken van onkruid, gras t
etc.

!or8êj: z.nw., v., een kraai.
kroessel: -z.nw. rv., mv. kroessele, hoewel ik ooit kroezzele

heb gehoordl lauisbes..
kwabbel: -2.Írw.rÍr., bult ergens op het lichaam, kwab,knobbel.

Haj h6 Ine kr*abbel, rn biet,je wiebbelèèchtich, op zine
reuch.

kwabbele: -vlug praten, kwebbelen.
kwalstere: -vloeistoffen of een oplossing bv. in een fles

schudden on een betere oplossing te krijgen. De flés kwal-
stere bai rt naoke van sao,jkersèp.

kwansaojs: -bijra'., kwansuis,, net doende alsof. Haj gong ln^ran-
saojs n8 baojte. Schi jnbaa-r, quasi.

Iaojsterèècht ich: -b.n.w., geheimzinnig stil' als voor een
storm of onweer. tt Is laojsterèècht ich, dan r.'áz !t h661
stil, rne ílrboode, az-8f dtr iets zà kdrnrne. rt Is fan-
aovent tEch z8 verd8nmes laojsterèècht ich. vgl. Van de
Wijst, p.4O.
Het is interessant om dit woord te vêrgêliÍ(en met rtaaz-
èèchticht = donker (Opgave Marinus de wit).

I0zzie'. -z.nv.rtÍ., horloge. Vg. rrn g(e)l8zzie.
mèèjzoentje: -z.nw.,,o., madeliefje. Vgl. Van de Wijst, p.41:

meiziintje. ZeIf (W.J.Vos) zeg ik: rmajzoentjer.
mènteneere: -iets \raarderen, ergens zuinig op zijn. Vgl.

tgaajslSnt. Ook behandelen: Haj w8rde gowt gemènteneert.
mêrling: -z.nw. rv., I tm nèrlingr, een merel.
nSzzeke: -rr0jre in ietsr, roeren in iets. (Maar vgl. Van de

Wijst, p.43: mozzeke: rook veroorzaken). Ook: knoeien
Haj 11-t tr már in te n8zzeke: te klungelen, hij maakt er
niets van. Ge licht aalt indrnhàf te mSzzeke: werken zon-
der doel of resultaat.

m0lder: -z.nw.rn,, 1. een molenaar, 2, nannelijke neikever
volgens J.v.Berlo. Van de Wi.ist, p.43: m61der=Íne ikever .
Ikzelf dacht dat wij in onze jonge tijd r Ine keevelaor r

I rne molderr noemden als de kleur van de rug van het in-
sect aan die van (rogge)neel deed denken, Je had nl. ook
donkerder exênplaren meen ik me te herinneren. Gaarne op-
heldering van onze lezers I

nlg0ssie: -z.nw.rv., kleine handel, kostwinning, negotie.
niweres: -bw., munt (bij het opgooien van een nunt als het!getalr naar boven is gekeerd).
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Overigens bestaat er aanzienlijk verwaffing over de uit_
"pTl+, Van de l{ijst, p.47, zegL I Sppers èn nirrewesrrik_zelf rnirrêwersr. Voor zover ik weei ontstaan uit rneder.,
waarts I .

obbraeke: - gpbreken, in de betekenis van
ow nàch rvél rs obbraeker. Daar zul je
van krijgen. Vgl.Van Date, p.1386: rdit
breken t .

roprispen!. rt Sal
nog wel eens spi jt
zal hen (zuur) op-

onnutterik: -z.nw.,m., tn viezerik?? Ook I rnen onterikr, ie_nan die er niet veel van terecht brengt, een nietsnut.
Van de hrijst, p.46, heeft rEnnutr = vLihouaena. Helaasgeeft hij geen zinsverband. l{ie van de lezers kan ons e_nige opheldering verschaffen?

onterik: -z.nw.,n., nietsnut, iemancl die er niet veel van te_recht brengt. Vgl. I onnutterikt .
ontweer: -z.ntd.ro., hondeweer, slecht weer.
opperes 3 -bw., kruis (bij het ropgooienr van een munt, hethoofd van de vorst(in) naar boven gekeercl). Vgl.rniweresr.. Van opwaarts.
oppezaart: -bw. raraarschi jnli jk, vermoedelijk.
papsákl -z.nw. rm,, dikke, kortó man. Vgr. ii;k*ap, dikdower_ke, tunneke.
patternSster : 

_ 
-z. nh,. rn., het onzevader, een gebed. Van del{ijst, p.SO geeft rpottenosterr in iwee bàtekenissen: ro_zenkrans en onzevader en weesgegroet (rne pottenoster bid_

de) .
piekkem: :?.nw.rm., lange jongeman die alleen indelengte isgegroeid rnaar niet in de breedte.
pikhaok: -z.n\d.rm., pikhaak (hulpmiddel bij het maaien Ínet derzeechtr, de zicht. Volgens Van Dale, p.fSZf t" rpikhaakr

vooral in Zuidnederland een landbouwiu.,n lroo. een loÍngebo_
gen ijzeren tand aan een houten steel, die dient on koren_halnen bij het pikken te verzamelen án bijeen te houdenÍ.pintenaoiker: -z.nw.rn., Volgens J.van Berloi ienanal aliê dêpuntjes op de i zet. fkzelf ken het als een betitelingvoor ieÍnand die kieskeurig is, vooral bij het etên.plácht: l9.r.t. van pleege. Nederlands: pf 

"Ëf,t, aftijd: Vriig_ger plácht rt anders te g8n.
prSsser: -z.nw.rm., een knóeier, iemand die biiv. het etenlaat overkoken. Ge b66nt Ine prgsser.
p0lling: :?-.nw.,Ín., . een peluw, i.,r.u"., à*,*u op het betl ondertle hoofdkussens (Van de l{ijst, p.bo).
putmik: -z.nw.rm., Van DaIe, 

-p.!6ó3/4, gew. rputgalgr, paalÍnet op de top een zwengel die aan n"i .rru èinae een put_haak en aan het andere een tegenwicht heeft.
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puts\'ángêI: -z.nw. tm., putzwengel. Van Dale, p.1604: hefboon
boven een put waaxaan de putemmer hangt.

rajnaosel: -z.nw.,m., een schoenveter.
reen: -z.nw., rn gesprek, praat. We han rr toevallich chis-

tere nSch reen Swer=het la*an gisteren toevallig nog ter
sprake. (Geen ruzie ! ) .

roottikSnone: -rondkomen. As che roont kaant k8rune, dê ts sat.
Het is voldoende als men rond kan komen net ziin loon.

rEtsooj: -z.mrÍ. rvI troep, rotzooi.
saeper: -z.rrtt.. etterr pus die uit ontstoken ogen kont.

Wordt ilit uoord soms anders uitgesproken? Gaarne inlich-
tingen.

sèntjestaeke: -ïÍw. r z.nw., spelletje met centen. Graag in-
Iichtingen over de spelregels !

siepS8ch: -zrlrwr ro., ontstoken oog' waaruit etter kont.
sikkeneur 3 -zrÍlwr rIIl. r serieus persoon. N.B. VaÍI Dalerp.1806:

sikkeneurig= 1. aI te nauwlettend, vitziek. 2. lusteloos
en onriendelijkr geÍneliik: Als hem iets scheelt is hii
altijd zo sikkeneurig.

sjowre: -zwaaien ten afscheid, van kinderen, bijv. als opa/
oma hreggaat. (vgl. Ft'. rbonjourr).

skadderon! -l.Írv. r!., (klemtoon op de laatste lettergreep)
een vies nens (vr. ) .

skárs I -z.nw.,rn., scheermes.
skárs: -b.nw. r schaars.
skaw: -b.nw., schuw, schrikaachtigr schichtig.
skaw: -b.nw.t ook z.nw,rv., gezegd van vrouwen: 1. enigszins

anders dan normaal. 2. gêwa a gd grappig. Dè rz In skaw aen!
Dê rz In skaw= gewaagd, grappige l'rouw, r(lie dtr gaer rne

slách dOr s10t. Ook: zêgt waar het op staat, (maar wii-
postig is te sterk) .

sk6ttelslèt: -z.nw.,o., vaatdoek, 0p het Genertse Macropetlius-
college heet de corveeploeg t skdttelslètters t . (Een nieuw
woord dus).

skower: -z.nw.,v., een onweersbui.
skrophool: -z.nw.ro., gat in de buitenmuur waardoor schrobwa-

ter buitên wordt geveegd. (Vgf. Van de Wijst, p.56).
skup: -z.n{'. rv., spade, schop.
sÉirke: -z.nw. ro., schuurtje.
sk0tje: -z.nw.ro., scheutje, kleine hoeveelheid vloeistof.
smtrkánnis: -z.nw.,m., sÍneerlap, iemand die er altijd snerig

uitziet.
snaevêl: -z.nu.,n., genever.
sprtkhSrre: -z.nw.,m., een granmofoon.
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straot3 -z.nhr.,v., straat. N.B. rDe Straotrrde lange lintbe-
bouwing in Gemerts dorpskorn, hoofdstraat. rWoone in de
straotr, het tegenovergestêlde van rinde grontr of taach-
teraf woonei.

streesele: - zacht praten. Ciraag nadere inlichtingen over dit
woord. Misschien ook: rstrisseler ???

striemmel: -zrnw.rm.' een valsaard, iemand die in hoge rnate
vals, onoprecht, geveinsd is. (Vgl.r tne strikkelr= gemene
kerel, Van de Wijst, p.6O. Volgens nij kan rstrikkêlr ook
iernand zijn die graag (kwajongens )streken uithaalt.

sukkele 3 -tobben, sukkelen. Vgl. tóbbe, tSbbele, dubbe.
t6éng: -z.nw.,v., tijding. T6eng kriejge = bericht laijgen.
tàbbe: -tobben, sukkelen. Vgl. dubbe, tàbbele, sukkele.
tèbbeIe: -sukkelen met ziekte e,d. Vgl. dubbe, sukkele, tèbbe.
t8ffele: -hemie nakên bij uit- of afgesteld huwelijk (r+aar-

bij o.a. op lampeglazen werd geblazen. Van Dale, p. 1998:
gerrr. rrketelmuziek maken, in het bijzonder als een voorge-
nonen huwelijk op het laatste ogenblik door de schuld van
66n der partijen afspr ingtrr.

toot(mèns) i -z.ítw.,m., 1. (man met) spits hoofd. 2. stoÍnp of
afgebroken tak van een boon (=toot). 3. naam van een van
de twee uitsteeksels achter'aan de hoogkar (=toot).

tSttele: -stamelen.
tunneke: -z.t'tut.ro., dikke, korte man volgens J.van Berlo.Vol-

gens hen zou men dit niet vaak zeggen. Ikzelf dacht dat het
woord voor rrouwen gebruikt werd. Gaarne inlichtingen.
Vgt. alsl$^rap, dikdowerke, papsák.

verastereere: -verzekeren (tegen brand e.d.)
verballenoont; -volt.dlw., b.nh'., bedorven, helemaal verpest.

Van de Wijst geeft r verballernoonde = vernielen, p.65. Vgl.
rverkazzeroent I .

verkazzeroent: -volt.dlw., biina opzettelijk vernield of ver-
waarloosd. Ge h6-g rt tetaol verkazzeroent. Ig1. verbalte-
Ínoont.

verslá}kere: -verwelken van bloenen, planten.
vr6nge jzer : -z.nrri.,o., dr{rarszitter, I rnen dwêrsitter.
waajstere: -lucht in beweging brengen, waaieren. (In bed te-

gen bedgenoot die met het beddegoed wappert en daardoor
Itochtr veroorzaakt): Lich tSch nie te waajstêre.

weegentreej: -z.nw., weegbree, ook: snalle weegbree, volgens
Van Berlo.
N,B. Van Dale, p.2352: 1. plantengeslacht (plantago) uit
dê fanilie der weegbreeacht igen, waarvan verschilLende
soorten inNed. voorkonen, als: smalle weegbree (P.Lanceo-
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lata) , grote (P.rnaior )

ne weegbree, gew. ben.
bra).

en ruige weegbree ( P.Ínêd ia ) .2. Kl e i -
van het breukkruid (Herniara gla-

wétstrlkkel: -z.nw. rn., gereedschap on I

pen, te tw6tter. Langwerpig plankje
cement of iets dergeli jks.

*t"S;jt -z.rw.rm., wáde"gade. van Dale' p.235O: v(m)' per-
Eooi or zaak.tlie met een bestaande, gegeven persoon of
zaak geheel overeenkomt (in zeker opzicht), geliik (ln
waarde, uitmuntenalheitl). In Genert vooral van zaken '

zaajsie: -zltt/.t to., zeis (voor het maaien van gras)'
zaevere: -l.kwijlen uit de mond. 2. zeuren'
zeecht: -l.ítw,, manneliik volgens Van Berloi Van Dalerp.2438

zicht, lTouweti.ik. Lijkt op zeis' Ínaar kleiner met hand-
greep lootlrecht op snijvlak' bestuurd rnet 66n hand (zeis
net tr+ee handen) voor maaien van koren en plaggenr resp.
bouwzicht en plakzicht (}irapsaajsie ? in het Gemerts).

zê6il' - z.nw.tv., een melkzeef.
zoch: - z.nw.t\Í. t zeugr l'rouweliik varken.
zoejz - z.nw.tv., open straatgoot of riool (ook en vooral in

de tuin). Van de wijstt p.?1: afvalwater goot je.
zoon: -z.111{r. , v. , tle zon.
zoon: -z.nw. !m., de zoon.
zuIL z -z.nw.rm.r hoofdkaas. In Den llaag wilden ze graag dat

iedereen rhoofdkaasr ging gebruiken. E€n protest van de

Stichting Brabants Heem heeft dit Lreten te voorkomen.
zwálling: -Zrnw. rv, zwaluw.

Dit was het tlan. Heel harteliik dank aan de Heer van Berlo
voor zijn bereidwilligheid iteze woorden ter beschikking van
Gemerts Heem te stellenenze nader toetelichten op de band.
We hopen dat ziin voorbeeld vêIen za1 doen volgen.

tt saajsiet te sli j-
met op de ene helft


