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blj de opening van de Heemkanner - naar ik ne meen te herinneren - beloofde Jarr van Berlo mij een aantal Genertse
woorden. IkÍnoest naa.r eens langskornen rnet een bandrecorder. Het duurde tot 22 oktober 1981 voor ikvan zijn aanbod gebruik kon maken. 0p die dag kreeg ik een fotocopie van een
tb'eetal schriften met nin of neer alfabetisch gerangschikte
woorden en uitdrukkingen. Bovendien was hij bereid alle
woorden op de band uit te spreken en toe te lichten. Bij rleze wilde ik Jan van Berlo nog eens hartelijk bedanken voor
zijn bereidwitligheid. Behalve veel rGtrunerser woorden, kent
Jan ook nog veel rskdn Glmmerse verhaolet. Hij vindt echter
dat de tijd voorlopig nog niet rijp is on ze te publiceren.
Maar wat in het vat zit verzuurt niet! Lezers die meer wilIen weten over de Heer van Berlo verwijs ik naar een artiket
over hen in De Streek, Jrg.gr nr.12, wo. 16 dec. 1981, p. 14
van Peter van den Elsen. ,Ian schrijft zelf ook verhalen en
gedichten. Enkele ervan heeft hij in eigen beheer gepubliceerd: rrln Gedachten Verhrevenrr, gedichten, versjes en korte
verhalen door Jan van Berlo, 1981.
Hieronder de woorden en uitdrukkingen zoals ik die van Jan
gehoord heb, opnieuw gerangschikt, gespeld in de rofficiëlel
Genertse spelling, voorzien van hun betekenis en - waa.r nodig voorzien van comrnentaar, bv. als Jan niet helemaal zeker
was van de betekenis of hun Gernertse oorsprong of - gervoon als ik connentaar interessant voor de lezers.
GS,ÍFÀTSE I{OORDHILIJST VAN JAN VAN BERI,O 22 oktober' 1981.
afchang: -faecaliËn van de nensl praojrne z6ng gowt fOr dtn
afchang. -(van personen): blarnagel Dè rÀ a8ch wél rne
grdSten afchang vOr tm.

affenseere: - zich haasten.
affensSssie: - zin oÍn vooruit te komen in de wereldr pit,
haast, spoed. rrlk w6rkte lriigger baj Rajmaokers in driej
ploegge ên dan smiddes un twlj iirre as we afcher+6rkt r+aol
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lír'aomen
ginge we in ale Howf ligge op onze reuch èn dang
t GotfertlSrze:
zln
dan
ètt
ïi. aaw nènnekes itu.r,ó

,it ttgg.*8".ich niks chtn affensSssie mtr in de
afferonteere: -passerenr tekort tloen' Ik fiiif nrn aajge ge"
.i.;;';
"r-ur,

j oong I . rr

afferonteert.
ákkerdeere: -opschieten net ienand, nooit ruzie hebben rnet
iemand. Ze kanne gowt rnÍ nekaor ákkerdeere '
er nee jnaf.ti".a".i" t -(gezien tte onstantli gheden ) kan
-ik
tr
ákklemènsie mi
stenmenr er genoegel nee nemen' Tk kan
neeme. (Van Berlo).
van het uit het
N.B. Dit woord lijkt mii een verbastering
!acclarnatiert
bij acwoord
i"i i;"- "rtot.ti ge Netlerianclse
goedkeu.f.*áti. .ar-.tàn: tloor toejuiching met algemene
(van
DaletSste
stemming'
hoofd;liike
.irrg u.rr.r.*.rr, zonder
Dale kunnen we
0".ï rgarrp.só). ult de toerichting in van
t Gfrnmers t is door,r.ilig .on.l,lderen dat hetwoord in hetzeker
in de vorige
gedrongen via de vergadertaal diet
,
wa"s met soms
E.r*, ui in het begin ván deze eeuwrdoorspekt
half-begrePen geleerde woorden '
bo6kl--g."tË ui;rrn inet lange stêer (voor het onhakken vaÍr
hiePeen bijl'
Ínen. N.B.
rk hép tIè boek álling seálli;;;
-seheel, niet tapotistuk'
rt
álting'
már
laeze. Mrn keuÍnke is c'hevalle tzeertisisnèg
r Ginners r
inhet
in ae tetetteni's van
rllnl-rf."r,
'iiaár;.-il pestSSr
h6 hé6r sk6n geprlkt'
raojt rn
alskwap: -dikke t korte nan. Jan heeft dit woord
UiitÀte' en betwijfelt zetf of het in Gênert Sebruikelijk
was. Zie: tunnekà, dikdowerke t papsák'
árgeiá;t -het onrnidtlellijk tegen de hof aangelegên land' gewoonlijk achter de boerenr+oning (De Bont:. Dialekt van
Kernpeníand, VocabulariuÍnt Assen, 1958, p'18)'
die nu'8O jaar oud is, zegt altijd:'án(tl.il. Ui;tt
"tt.der,
EelSchr án zo heb ik tt ook altijd gehoord in GeÍnert' Ik
de ver!foiT-a" uitspraak net een -f echter niet uit want
de
kasteelwissefing cVi tomt ook voor in 't chraft =
heb ik horen uitspreken doorgracht. Het' woord tdokterr
rclaochter!
r rnet verwisseling van k'l
ieer oude mensen als
ch.

rs
as: -alsr indien. As che roont kaant kèmne, dè sat' (Het
loon')
ziin
is voldoende als nen rond kan konen met
(van
verf bv')'
avbl'óttere: -afschilferen
werd volb6tldekoets: -beddekoets, bedstee. Dit laatste woord
I
rrrm
b{iddekoets
gens mijn vader in Gemert niet gebruikt'
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een soort muurkasti de ronderleggersr lagen op een
laag I nriirke ! daarop lag rstr6jrendaarop rrrm bddcletiejkt
rni haoverestrdjr. Het geheel werd afgesloterr met tb6tchèrdejne t of Idlrkest .
beul: - grote kereli ook: Iastig iemand. Inem beul van Ine
mèns. Haj iz tnen beul v0r zrn w6rkeis. Vol.Eens mijr vader gebruikt nen ook l'et !;oord rvèèrlrer voor. hetzelfde bcer ip.
niiSte: - beukenoo-cje. Biijkes groeje án inem bï;karni:8rn. Mijn
wasr

vader kende

dit

woord ook.

blákke: -in de uitdr'ukki.ng: rtrn blákke g8nt, erop uit gààn.
b166jh: -Z.ttw.rv., een kleine weide. rm EI66jk dient um de

$as te b1é6jke.
b16éjke: -v r.., bleken.
blék: -dun Íetaal, ook: nindêrwaardig metaal. rt is :rrár bl6k.
- boonschors. Vgl. afbl6kke - van schors ontdoên. tnern Bdm
afbl6kke. Blék = (ook)blih voor het opvegen rian huisl'uil.
rrToen in Z0nunere !z de r8.je I88p (eer.
trliejve: -bl i j ven.
ziekte) heerste èn veul rnènse stiirve - èn toen rr ndch
rnár twae aaw weefkez Swer waore gebl lwe - zi aen van
die weefkes: i\z tt rr már baj bliett. (Een fraai voorbeeld van onbedoelde hunor ) .
btzzene: - z.nv., rnv., bessel.
bloetspil: - z.Í!\t.,m., iemantl ntet een gezicht vol sproeten.
f ernrnes mt rr: gesprowtelt chezeecht.
blóks166jper: -z.nhr.,m.,strooplikker, iernnnd die de baas u'iI
behager.. N.B. tsl66jperr staat il verband :uet rslepent,
niet met rsli.jpenr.
bobberskEp: -u.mr.,nr., (iernand) net een heel. grof, bultig gr:-

zicht.

boks: -z.nh'. rv. r êêD broek.
bonbállie: -balkenbrij. N.B. Kont bij rnijn weten alleen voor
in Gernert. IngrediËnten: rboekkende maelr, vleesnatrspekblokjes. Ongebakken: $Tijs vàn kleur. cebakken, gepaneêrd
in n,eel: bruin van kleur. Gegeten in schijven.
Van dei: ldijst g--s11 ook tb0lling!=balkenbrij in darnen.
(Gernertse Woordenlijst, Gemerts Ht em 1nr.61,19?at/76 rp.78) .
bong'k: -grote forse man. Volgens Van Berlo slaat het woord
alleen op het uiterlijk, niet op het karakter. VgI. beul.
bàrsrEk: -z.nw.rm., borstrok, llik hemd, gedragen door. mannen
en 'trouwen.

b8rtele: -enigszins rnoeilijk

gaan door. rul zand, bv. As chc
de Hándelse bèêrch opdoet, darn b8rtelde dOr rt saant.
brabbeler: -iemand (man) die binnensnLonds praat. Zie: brSbbeLer.
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brille: -knipper-en nret rle ogen bij fU (zon)licht.
brSl'beIer: -zie tbrabbelert. z. nw.,rn\
bubbelke: -Volgens J..ran Berlo: een klein rond pakje. Haj h6
In bubbelke op zrle r.euch. i"li jn 3J-jarige zàgsman
is het
hierÍnee r:iet eens. Volgens hen zou lret woord ilr cle geciteerde zin rbultjeI kunnen betekenen. Hij ker-.-t het ryoorci
wel in de betekenis van:
- kruikje om uit. te drinken (op het rr,elli bv. ). Cok: r:--.'
dr 6ngke nsbrrbbe lke .
Haj h6 in rt bubbellie g.i:áft = Hi;
heeft genever (= snaeve.l, Fits) gehaald in zi;r, buikjó
(in bet gcniep rlus).
burrie: -z.nw.,v., mr.. bu,'"ries, waaltr.rssen h()t pÉ.ar. d rroor de
kar gespanLren wor.dt. Volgens Van Berlo zou het woord ook

betekenen í:en 1,an de twee schot,les van ê€rn kruiwagen. Mijn
vade: zeg1.: -"k6tje(s).
deengzichajt: -z.nw.rv., overtlreven veel werk, bezigheden.
Haj tr6 z8 verèkt ieul deengzichirj+. far.tdaoch. Uaj hé rnen
h88p deer:gzichajt, &at heeft hij het dr.uk.
dèl: -z.r'rw., v., morsiAe vrourv, t;tie veul soepsr. lrerd t.et
r+oord ook gebruikt voor een vrou\{spel.soon rlie het nieí zo
nauw nan rnet de sexrrele noraàl? G"aag iniichtingen!
dikdowerke: -, dikke, korte man. Volgens Van Berlo ecb.t Gr-._
nertsr in tegenstelling tot alskwap, waaraa:l hij tuijfelt.
Zie: alslsap, trtnneke, papsák.
d.iksen'"e.it: - hijna attijd; !de nfsr.errtejtr.
alorpel: -2.:rw.,nr., drempel , dorpel. rne raomdijrpei- een .rer-_,
sterLank.
dàr'sfleegcl; -z,nw.,rnr., dorsvlegel.
Cr'-ies: -2.lw.,n., grasveld bij he+, huis.
dubbe: -tobbenn s-rkkelen. Zie: t,8bbe, tSbbele, sukkele.
d0rske: -mejsje (or,gehuwd). z.nw.,,o.
diiurel: -z.nw., n. Drn diiwel tráli rr veul nár nie gengch.
Mensen die :riet de'.L$en uorden ou:I, de goeden ster,/un vroe6!
fállie:
-2.nrll.,v., voile, sluier r,oor n"rórr"an in de rouw,
zrirart van kler.ir. Ook de naam varl een nu verdweltel caf6 in
de Pandtrlaau. r juist voor het begin yan ,je Kokse Dijk.
fielliefaawe: -ie:nand naar de nond pr,aten, mooi prate;./aloon;
ovcr.dlr:ven aaldig ,loen (Van der. 'íi jstrp.22. ); strooplik_
ken. àch mèns, zit tr nie. te fielliefaawei
-Bij kinderc'n: oterhalenr cmpr.aten, hv. als zs niet willen
eten.
frarnbdzzeme: -fr"ambozen. (htor.dt door mijn r.è"rler bevestigrl)
Vgl. : brérnbtzzerrre, èr.tbfzzeme.
gaajsl0n: - iets waar.deren, ergens zuinig op zijn. H.rj h6-g
tt chowt chaaj geslágge: Hij is zuinig geweest .t.ijdenÀ
_a)-

zijn leven zodat er ftink uat over is loor de er-f genamer
Zie: mènteneere
galge: -z.nw, rmv., bretels.
gesl,q.ee,r jt 3 -,liclrt
geschr.oeid, verbranrl,
ràch
It is nie èrch. tt is nrár' geskreengt. bv. de hrrirl.
gcut: -z.nr.. ,v., keuLe::r (nr verouderd), goot (v.e.huis)
rzoej
=open riool, bv. achter het buis.
t-ezwat: -2.nw.,o., op een :ij liggenrl afgeÍnaaid gras, strook
,'Gemèèjt rnl
É,'enaai I g:'as.
't saajsie; látter wgrt rt op_
cheskut èn ctan w6rt rt hdj".
gl8zzie; -2.:lw. r\r., horlr.rge.
griessel: -z.nu. ,xt., hark ( tulnger.eeisc:rap. IrJiet irr dr_, bei:e_
kenis vae houteiige fi.3uur in het Nederlan,ls )
irajrgejzer: -z.rrw.,n., hangijzer = Dc w6tl aawcrskwèst ie is In
haei harrgejzer in Gtmmert. -0(,k r.olgens Va.n Berlo, ,raar
betwi;ield cloor anderen: ier,rand die ,riets uit.i,cert: rt Is
liiiij hang.e;zer. craag inlichtingel r.ran onze l€zers I
iran'!faeger: l?."ï.,m., stoffer.. Het b.ijbehorende gereedschap
heet rn bt6k (bfik).
hansjèp: -z.r.rv.,lr., nachfl]end roor zowel mannen als vioutren.
haojs: -z.rrr+., o., buir,. ?wae heus (h,uizon). Zie: t-euske.
naownaow: -z.i]rr',r v.r êên zander.ige winchoos, wind\.laag. tlan
der tÍijs1. laat tzalderigr veg, ien onr_echtá alenk ik. VSl.
Inïowel = stoffen, opuaaien van stof.
hawdoe: -Tot zie;rs, de Cemertse afscheidsqroet.
Vooral niet
rhèwdoer
I

h66ch: -2.nw.,m., haag, heg onrdrn hdfr (tuin).

hèrt: -2.rw.,n., woorlkamer in hiris of boeralelij. tÍe han wir
veul vollek Swer drn hèrt.
WOnm VEivoLGD
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