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p27 Ínaart 1984 kreeg ikvan Riek Jonkers-van der putten, Heuvelse Pad 16 te GeÍnert, eencollectie van ongeveer 33O woorden en uitttrukkingen, de grootste verzaneling die ik tot nu toe in 66n keer van 6én persoon rnocht
ontvangen. Riek Jonkers had alles keurig ingesproken op een
cassettebandje, nd aldus veel onzekerheid over de juiste uitspraak bespa.rend. Na een eerste bewerking van het rnateriaal
bleek het gehalte aan nieuwe woorden en uitdrukkingen zeer
groot. 0n een tweetal redenen leek het mij gewenst de hele
collectie, bekend en onbekenal, in dit tijdschrift op te nenen: 1. Ilet is interêssant on te zien yelke woorden en uitdrukkingen binnen 66n familie gebezigd. worden (ook al is het
slechts een greep omdat Riek Jonkels uiteraard slechts dat
kon noteren wat haar op dat noment te binnen schoot); 2. Ook
aI zijn sorunige woorden en uitdrukkingên al eens eerder gepubliceerd, elke nieu$e zegsnan- of vrouw voegt weer nieuwe
betekenisnuances of uitspraakverschi I len toe aan de woordenschat van het rrGtmnersrr.

ilr wordt Íne wel eens gevraagd of ik mijn inlichtingen vooral
inwin bij èchte Genertse mensen. Natuurlijk doe ik dat,Ínaar
om iedereen nog eens extra gerust te stellen: Riek Jonkersvan der Futten is geboren te Gemert in 1926. Vanaf haar geboorte heeft ze zelfs altijd aan de Heuvelse Pad gewoond.Kan
het Genertser ? Haar vader was Leendert van der putten, geb
1888 te Genert, en gestorven alhier in 19?O. Haar moeder was
Arnoldina l,Íaas, geb. te Gemert in 1885 en gestorven athier in
1962. Haar grootvader van vaderszijde was Jacobus Yan der putten, geb. te Gemert in 1854 en alhier overleden (onbekend).
Hij yas gehuwd net Arnolda Ti.elemans, geb. te Genert in 1gS4
en overleden te Beek en Donk in 1932 (als veduve). Grootvader van DoedFszijde was Godefridus È{aas, geb. te Gemert in
1856 en overleden alhier in 1932. Eij uas gehuwd rnet Maria
Snits, geb. te Genert in 186O en alhier oyerleden in 1933.
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í1 a.ru mijn hartelÍjke dank aan Riek .Íonkers
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vereniging normaal vergaderde of rrtaojs waorrr. Waj hébbe
baojtekoÍnpr iessie.
bejte: wr{', bijten. rt is s8 kaaw dè tt bejt: het is ontzettend koud.
bèIleke: zn o, belletje. Às se atlemSl tm bèl1eke án han, wa
zEn dtr dan veul bèlle: zoveel als: het is overal wat!
blst: zn, ienand die zich misdraagt. De btst spanne: zich
misdragen, oproer kraaien. (Vgf. Genertse l{oordenlijst van
lri.A.van der Wijst, p.15: de blst speule: net geweld overheersenl de bist oithange: zich rnistlragen).
btàk: zn rn, blok. rt Iz tnen blEk án mrm baen: hi j,/zij is ne

tot last.

b1èks1é6jper: zn m, een strooplikker, een slijmbal. Dè tz 8k
tnen bl3ksl66jper. N.B. VgI. Gernerts Heem, Jrg. 27179?9,
nr.4, p 119 en Jrg.24r1982rnr.3, p.91 (Jan van Berlo).
N.B. Het trveede deel van het woord staat in verband net
rslepenr , niet met Islijpenr.
bliinkes r zn o, bloenpjes. Jao, rt z6m rnooj bliirnkes as se cheplirkt z6n: kinderen zijn leuk maar de bevalling valt niet
mee,

boerrewungela zn m, boerenkinkel. Dè lz 6k Inem boerrevrungeMeen conpl-iment dus.
bok: zn n, bok. rnen Áawen bok lust 6k nèg wél ts tn grii;n
bl6éjke: een oude man wil ook nog wêI eêns een jong rneisJe.

bokke: wlv, bokken, stug, nors doen orndat men zich verongelijkt voelt. trk wil rr nie un bokke: het is rne om het even.
boks: zn v, broek. Zwètse èn in or{' boks skejte, dè kaande
zittende: sceptische oprnerking tegen iemand die opschept.
bowr: zn n, boer. 1. ÍIaj skèèjt tr af az rnen bowr van zrne
stront.Na het werk ruirnt hij niets op.Of:hij iaakt niets ajl.
2. ÁIs iernand nieuwsgierig !r"aagt: t{a gebeurt tiaor tàch ?
kan hij in Genert spottend ten antwoord }q'ijgen: .Jaor?
fdr wdrt Inen borrr opchelaote tussen twee zákke stront.
3. Alle bietjes hèllepe, zt din bor*r èn haj piste in de
zae: gebruikt zoals het Nederlandse ralle beetjes helpenl
naar dan met enige spot.
Tot zover lezers voor deze, te kort uitgevallen! afleyering.
IIet ziet er naar uit dat we nog een drie artikelen zullen
rnoeten wijden aan de collectie van Riek Jonkers. Bij deze mijn
dank voor haar ineterssante bijdrage. Van onze lezers graag
conmentaar, zoals gewoonlijk !
LORIIT \TdRVOLGD.
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