
Gemert s Di al ect

door Wim Vos

In Gemerts Heem, jrg.26r 1984r nr.4 en in jrg.27, 1985, nrs.
7r2r3 en 4 publiceerde ik een I{jst van woorden die Riek Jon-
kers op 28 september 1982 had ingesproken op een cassette-
bandje. U zult zich herinneren dat Hein van Gemert op zijn
beurt daar weer commentaar op leverde in jrg.28, 1986r [r.4.
Maar U hebt nog iets te goed. spoor 2 vaJr dit cassetteband-
je is nog niet gepubliceerd! Daarop staan ca. ?O woorden die
in het trctmmersrr typen vrouwen aanduiden.
Ik heb in het onderstaande geprobeerd deze woorden te ru-
briceren om wat lijn er in te brengen. Natuurlijk is de in-
deling sleehts een gelegenheidsindeling, gebaseerd op een

toevallige lijst, die - hoe lang ook - onmogelijk volledig
kan zijn.
Mijn hoofdgroepen zijn de volgende:
I. Uoorden die vrouwen typeren op grond van uiterlijke ei-

genschappenl
II. Idem op grond van psychische eigenschappen;
III. Idem op grond van sociale eigenschappen.
vervolgens heb ik geprobeerd elke hoofdgroep weer onder te
verdelen in een aantal categorietln. Het klinkt allemaal erg
pretentieus, maar elke psycholoog zal het beter en anders
doen. Miin doel was slechts u een idee te geven van de riikdom
van ons diatect aan dit soort woorden. Inmers een louter al-
fabetische lijst geeft geen idee van de keuzemogelijkheden
voor 66n type.
Indertiid hebben wij afgesproken dat aan deze aflevering een
wedstrijd verbonden 7,ou zijn. De lezer(es) die de meeste
woorden inzendt di" 11gg typeren en die niet in de lijst
van Riek Jonkers voorkorlren, krijgt van de redactie een vlaai
van 66n van onze Gemertse bakkers. Het woord is aan U!
N.B. Typeringen van mannen een andere keer. Dat wordt ook
weer een wedstrijdr maar die wordt nog aangekondigd.
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I. Woorden die vrouwen typeren op gr.ond van uiterlijke ei-
genscfitppen.

A. L ichame I i jke_e i genschappeni

rm mechEchel (dik)
rn tunneke (klein en dik)
rm m0tleptsrt (groot en grof)
Inen hlrring (mager meisje)tn sk6rmingkel (mager)
Ine spierring (mager)
tnem bSnstaok (lang en mager)tn lat (tang en mager)
rm prieggelke (klein)
rn doerriste (ktein)
fn ltIIik petrat (lerijk)
B. Lichameliike verzorsing:
'|n troemmel (onverzorgd, maar ook slordig werkend)rn slons (iaem)
rm plBk (onverzorgd, vies)tn sloemie (onverzorgd, bv. afgezakte rok, kousen)
rm pupke (te modieus, stads, verwaand)tn zaajkseltje (iaem)

II. Woo"dp. di" *orrer type"., op g"o.d ,.r psy.hi..he 
"i-Eenschaooen:4

Ao Intelligentie:
tm pront weefke (verstandig, betrouwbaar,tn tl88s (oudere uitspraak: dEws) (simpel,

fan GEt of knuppelrt)rn dreuf (onnozel, simpel)rn jtBn (aom)
rn toetta (sullig, simpel)
rn trien (dorn)

B. Concentratievermoaen :

' ne-eio-pe"-t-(il6'"i EIE ii "t u itkilrt,fne gaopsteel (idem)
rm bEbbel (afwezig, niet goed hoogte

goededag, soms niet)

goede huisvrouw)
sullig, dom, ttwtt

veretrooid, onoplettend)

van te krijgen;zegt soms

-51 -



C. Creheugen:
rn dutset (vergeetachtig)

D. Inzet:
tn 3p6oE (van meisje: soms vertederend gebruikt, bedrijvig,

actief, zit overal aan, bemoeit zich met alles)
rm poets (vrouw die altijd werkt in huis)
fn sloof (vrouw clie attijd in de weer is)
tm braoj (lui, dik, niet vlug, sloom)
E. ReI igi os ite it/mo1ele_bgtgogwlaart .ia :
tnem bitfrons (vrouw die veel naar de kerk gaat)
tng *nreezel (vrouw die veel bidt, ook schijnheilig)
tn h6ks (in ae oude, bijzondere betekenis: vrouw met boven-

natuurlijke, gevaarlijke eigenschappenr toverkot)
F. Levenshouding:

---ttn Ti[il(teT -ge?oel voor humor)
rn aawfiep (iaem)
tn hollewttj (lichtzinnig, oppervlakkig, ttclft n6rgez um,

v6ngt alles chowtft)
In skraans (inhalig, gierig)
In skrEk (idem, wil alles hebben)
rm bras (verknistend)
Ing kEffieloerrie (arintct overmatig veel koffie)
tn vaech (snoeplustig)

N.B. tn vaech is ook een vrouw in het algemeenr vgl. Van
der Wijst, Gemertse Woordenlijst, Gemerts Heem, 1976r p.
65: tttr, 5!1 v88gtt = een vlugge, handige vrouwl Riek Jon-
kers, Gemerts Heem, jrg, 27, 1985, rrr.4, p.7?4zrrrn stran-
te vaechll, een brutale vrouw.

III.
schappen.

A. Mate van zelf_verget(e1dlerd, assertiviteit a1s men wil:
'" E6EJT T't E'"EtJel [a6't-nTeT v-e6r-vEn-ultT
Ing koerriske (klein doetje, halfzacht, simpel)
tn w6ngaj (t6 zacht, kan nergens tegen)

N'.8' tn w6ngaj = v€rs gelegd ei zonder harde schaal , vgl .
Van der Wijst, Gemertse Woordenlijst, p. 69, s.v. wingBi.

tn ztbbedeeske (doetje, klein, simpel)
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tm blaos (angstig, bang)
rn skrikblaos (idem)
fn hB8rek (feeks)
tne k6ppietejn (bazig)
tng kerniltie (feeks)
fng kr6ng (iaem)
rn raokel (haaibaai, rrienrnes die de w6tte aojtchlfttt)
rnen eezel (kattig, vinnig, snibbig, gemeen, geniepig)

N.B. niet dom, zoals het Nederlandse rtezelrt doet ver-
moedeil-

tn h6ks (kreng)
Ing kat (iaem)
tn trtitijt (brutaal - vgl. Van der Wilst, G.w., p.22- stielnrn,

een kreng)
tn zw8ts (verwaand, opschepperig)
B. Communicatieve eiEenschaDDen:rn aawhowr (kletswijf)
rm blaaj (flapt tp alres uit, rbr66ngl rrr haojshaawe op

straotrr)
tne knEbbel (praatgraagr haar mond staat nooit stil)tn r8tteket8t (pnaat vlug en veel)rn skBtter (luidruchtig, ie oren doen pijn van haar gepraat)tne snBbbel (praat vlug en veel, niet op haar mondje- leval-len)
tng klap6kster (roddelaarster)
rng klBtswejf (idem)
In zaever (zeurt, langdradig, klaagt veel)rn zaeverj8tsn (iaem)
fn r6k (uithuizig, heeft veel behoefte aan kretsen of rrbiir-

teil )
r6t;Etn (iaem)

Hogdlng tooov. de sexuele moraal:
der (neemt het niet al te nauw met de zeden)
howr (prostitu6e)

rn

C,
rn
rn

N.B. Dit woord wordt z66r zeLden gebruikt in deze beteke-nisl zeker kinderen wisten vaak niet eens wat de eigenlij_
ke betekenis van het woord wasl vgl . rraawhorrril.

rn rammer (vrouw die er meer geriefdes op nahoudtl flirt)tn slEt (losbandige vrouw)
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rn taot (vrouw van lichte zeden)
tn wajwdttersfBtje(rfw8r iedderaen in s8ptrrrlosbandige rz.ouw)

D. ovgr i g_alwljlegd_ggqtag:
tm petr8t (vreemd, itao.i"lrtt = roar, merkr*aardig)
fn trut (ordinair, gemeen)

N.B. De oorspronkelijke betekenis is rrwoonwagenrrouwrrlhet
woord werd dus discriminerend gebruikt.

E. Ro lvergu$lng/_s gc!a!e3gs!t i ei
tng klok (lett.' trkloekrr, huismus, moederlijk type, dik, met

veel kinderen)
tn haoloriw (ongehuwde moeder)
rn trut (woonwagenvrouw)

N.B. Vgl. Van der Wijstl G.W., p. 64: rne truttewaage =
woonwagen. Nu weet U dus ook wat de Truttesteeg in De
Mortel betekent uaarover onlangs talrijke ingezonden sfuk-
ken in het Helmonds Dagblad stonden.
VgI. ook rrtruttehaorrr, tn plant (welke?), gaarne inlich-
tingen!

U zult gemerkt hebben dat - hoewel we het hier over vrouuen
hebben, het woordgeslacht lang niet altijd rz'ouwelijk is,
maar dat is een bekend taalkundig verschijnsel. Bovendien
kunnen sommige woorden aouel voor vrouwen als mannen ge-
bruikt worden. Ook hierover graag uitsluitsel.
Dat was het dan.U hebt aI lang begrepen dat de indeling glo-
baal is. Overgangen zijn soms vloeiend. Een f'ztbbedeeskerr is
weinig zelfverzekerd, maar ook klein van gestalte.
Het woord is nu aan U, lezer(es)! Denk aan de rrGi.merse
vlaojtr!

J
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