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C0MMEI{TAAR U\{ ÀÁNWLLINGFN 0p DE GB,|ERISE IiTOORDENLIJST VAN
JÁN VAN BERLO, 22 OI(IOBER 1991, c.H.,JRG.24,1982,nrs.g en 4.

door Win Vos

et zal de lleer Van Berlo genoegen doen te vernemen datik op zijn verzaneling GeÍnertse woorden vele en inte-
ressante reacties ontvangen heb. Die van Fyans van de

Laar uit Eindhoven i van Hein van Genert en de Zeereerlr. Heer
M.H.J.Pennings O.Praem. zat ik i.n clit artikel verwerken.
Kortheidshalve kort ik hun naÍnen af net resp.: L., G. en p.
Ik volg de lijst van Van Berlo alfabetiscl en vermeld tel_
kens het paginamrmner. Ik kreeg ook woorden die Van Berlo in
zijn artiket niet noent. Deze noet ik bewaren voor een andere
gelegenheid.

affenseere: -zich haasten. Volgens p. raffeseerer zonder -n.
Deze mening wordt bevestigd door Van der l{ijst, Gernertse
woordenlijst, c.H. 1975-19?6r nr.61r p.1O.

Pag. 90.
ákklemènsie: -instenming, goedkeuring. p. is dit woord onbê_

bekend. Wel kent hi.i: thllmènsie nl i emmes h6bber =geduldhebben rnet iemand, bv. bij het bctalen van schulden. Ooktkltmènt z6ngt. fk nerkte bij ákklenènsie al op dat het
een verbastering zon kunnen zljn van racclamatier. Ge_
zien de opnerking van P. Iijkt verwarring vanracclanatier
en rclementiet zeer wel mogelijk.

áks: -grote bijl mét lange stóel. Volgens p. is In hiep geen
bijl naar een kapnes met een airder.e vonn als een rl6itàtet.
Een 'bêlleker leek op een áks, naar had een kortere steel.
en het i j zeren 

- 
gedeelte was ook wat Íninder fors uitgeval_

Ien, m.i. rn B611eke werd en wordt gebruikt voor het af_
kappen van dunne takken en licht brandhout. Een rhiepr
werd ook gebruikt voor het afkappen van dunne takken enbij het maken van rmutsertr.

alskwap: -dikke korte Ínan. Jan van Berlo betwijfelcle zelf al_of dit woord Generts was. p. kent het helemaal niet.
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b6ddekoets: Hierbij tekent P. aan: rronder de b6ddekoets was
vaa.k rdrn èrpelkèldert, afgedekt met losse planken. Bij
Ínij thuis was zorn kelder onder bet kabinet dat in de ka-
mer stondl Ínogelijk is daar vroeger een b6ddekoets ge-
weest.rl

Pag.91.
boks: -z.nw., een broek. P. tekent hierbij aan! rr In boks ml

tn tSffelblat iz tng kl6bboksr. De klep van een klepbroek
werd ttafelbladr genoernd.

b8rsràk: z.nw.,n., borstrok. P. schrijft: rr tBórsrà'kt is vol-
gens mij geen hend, rnaar heeft de vorm van een jas zonder
kraag en zonder zakken: is gesloten tot aan de hals. Vroe-
ger rneestal genaakt van rbaajt. Werd, dacht ik, weinig
door vrouwen gedragen, was onhandig bij bv. borstvoeding.rl
Van Dale (8ste tlr.) geeftl rtwarnrwollen onderkledingstuk,
boven het hernd gedragen. rr

Pag.92.
bubbelke: z.nw. -een klein rond pakje. P. bevestigt de me-

ning van J.h.Vos en zegt: rrook een klein bultje, bv. bij
uits 1ag. rr

dèI: z.nw.rv., -norsige lrouw, lnie veul soepst. L. en P. be-
vestigen deze betekenis, Ínaàr vinden beiden dat het woord
ook gebruikt werd voor een ïTouw die het niet al te nauw
nam met de sexuele moraal.

diiwel: z.n$.,m. P. vult aarr: I'Bei<end is de uitdrukking: rr tt
is 3v drn tliiwel rr ml spítltrr, als iets niet wil lukken,
waarvan men zeker is.

Pae.93.
geskreengt: -licht geschroeid, verbrand, bv. de huid. P.:trlk

dacht dat het ook gebruikt werd in dezelfdê betekenis als
rrgeskoersttr = een lichtê ontvelling van de huid, bv. bij
een val op harde grond of schuren langs een muur.rr

hangejzer I -z.nw.,Ín., -ienand die niets uitvoert. P.heeft
het woord nooit in deze betekenis gehoord. Wel kent hijrrn haet hangejzer | .

hansjóp: -zrnr{. rll, nachthemd voor zowel mannen als vrouhren.
P.: rrlk dacht dat alleen rde joongl rs nachts een I han-
sjEpr tlroegen, niet rde d0rskest.Een rhansjópt had de vorm
van een overall, maar had aan de achterkant een klep, die
met twee knopen r*erd vastgemaakt (net als een rtàffelblatt
van een tkl6bboksr aan de voorkant)o en die omlaag ging,
alsmen lop de pStr noest. In tegenstelling tot de overall
was de sluiting net knopen, Íneen ik, aan tle achterkant.
llij werd gedragen door jongens tot 72-74 jaar; meisjes droe-
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me nensen.ll
G.H..JrE.24. 1982

g€n een lang nachthend, maar zeker niet bij

(wordt vervolgd)

de echte ar-

hoetjesnaoker i lz.n$.,v., aanzegster bij het overlijden van
een kind. Volgens p. en G. moet de uitspraak ziln:ihot;es_maokerl. Alfabetisch had het woord dus noeten staan tus_
sen t htifter t en ling0jer op p. 112. rH0tjesmaokster r werdniet gezegd volgens zowel p. als G..

h8"l:1ry1r -z.nw.,m., koueeband. Volgens G. is de uitspraak:rhEzbéngelt, naar ik heb de uitspraak vaÍr Van Berlo ook
vaak gehoord van oudere mensen.

Pa9,777,
ing6je: -een geschil voorleggen aan de rechter. p. schrijft:

rÍNa een uitspraak van de rechter in beroep gaan: rllaj h6g
... 

rt ingegSjt t .
Jonnesaws: --.zrllwr rv. r uiênsaus. Volgens G. was het woord kor-ter: I j6nsaws t .

P. tekent 19n bij de spotnaan voor hetzelfde gereèht:
--rrvoor 

I lewèèjsawst wêrd vaak rm611êkt, karnenelk gebruiktrJ
këêre: -b.nw., vanklei gemaakt: Ine kèèró ftnikker, áus chtn-

ne glaozere knikkert. P. tekent hierbij aan: r rKlotjesrwa_
- ren grote knikkers, gemaakt van steen, sorns ook van ijzer.rlkeevelaor: -z.nw.rm., een neikever. Volgens G. zeimen: tkee_

velderl, en ik kan ne ook herinneren aleze uitspraak vaak
geboord te hebben.

klungel: -z.nw.rm., onhandig persoon! G.betwijfelt of ctit
wel GenertÈ is.Volgens hern kan het woord ttàotr of tpoets-
taotl (=poetsdoek) betekenen, maar niet in Gemert, wet in
Volkel,.Udên. Wel kent G. de bijnaan: rKees de Klgngelr.

knook: -z.nw.rm.., boomstronk. G. tekent hierbij aan: rrook
noest, stug mens. tt

Pag. 1i8.
lroessel: z.nw.r\., mv. kroessele. p. kent ook het mv. rlcoes_

selst, maar heeft nooit de uitspraak lkroezzeler gehoord.die ih me meên te herinneren.
l$Íabbele: -v1qg praten, kwebbelen. G. is het niêt eens metde eerste betekenis, r*el met de tweede en vult aan: rdoor

elkaar pratent.
mèèjzoentje: -?.n.l{.,o., madeliefje. Vgl. Van der l{i}st, p.41:

nerzuntJe. G. bevestigt mijn uitspraak: rnajzoentjer,
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