
I,ANDBOU$,TERMEI'I .TN EE},IFRT.

Ilaar aan}eiding van wat de Heer M. BoseLie publiceerd.e in
Brabants Heem, XVII, 6, nov,,-dec. 1965, p. 144, orrer land-
bouwtermen in Ber.licum, is het we1 eens interessant om deze
ebns te vergelijken met de Gemertse woorden - voor zover ze
ons bekentl zijn - voor dezelfd.e begrippen. Bovendien is ge-
tracht het woordgeslac.ht aan te geven voor de zel-fstandige
naamwoord.en en'rijr, nog enkele andere notities ger,^raakt

Berl icum:
eeren

umbrbken
groews

ee gt
z icht
berhook
bi j nen
gerven

gaasten

vim .

gehord
horhaner
horp.in

memmen

wetstreke 1

opgetaast
laastpLots
uitgezweet
uitgebrujd.

Gemprti
-teule

-blekke
-groews ( v)
-skeure
-eegt ( v)
-ze echt ( v)
-pikhaok(m)
-binge
-gBrwb

-tijIe(m)

-veem(ri)
-gehaord, hapre
-haorhamnrer(m)
-haorpeen( v)

-strikkels,
memne

-wette
-wetstriktel(m)

-id. van optaaste
-laastplats
-oitgezwit
-oitgebruud of
-oi tgebroe j d

Nederlands:
pioegen, (met houten rolploeg
en 65n paard).
ondiep pJ.oegen ( later dieper) .

grasland.
sheuren (van grasland.). i ..,:
eg.
zicht, sikkel.
pikhaak.
binden,
schoven (niet te dik voor het

drogen ! ),
4 tot 6 (?) schoven
(oitwijts 8 of 12, bij slordig
oogsten zelfs J2, maar droog
werden die niet genakkelijk!)

100 schoven.
van haren = scherpen.
haarhamer.
haarspit (aanrbee 1d je in grond

ge stoken) .
oneffenheden aan de snede bij
ongelijk kloppen.
s1 ij pen.
kort latje waarop een soort
schuursteen zat.
I optassen.
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-stroiwis of
vris stroi (m)

-wan (n)

:bleze (alLeen
mv) of bleeskes
(o)

wanmeulen -rvanmeulen (rn)
graanzeef -graonzeef (v of

o?)

zess].e -zaisie (v)

gestreken vat ???
(27 pond)
schepel ???
(2 vat)

-bedde, tn bed(o) tn Bed. was een aantal gerwen op
de d.orsvlggr ln twee rijen, met
d.e aren naar elkaar toe voor
het dorsen;, Eigenlijk, lagen de
aren rran de ene rij over d"ie
van de . anddie. Na enige tlJd
ging men,,,met de steel ',vqn d.e

d.orsvlegel onder de ondenste a-
ren door, zoCat die boven kwa-
men te liggeh.
d.orsvLege1.
dikkeretrschoofrr opgebond.en uit-
gedorst stro. itNe skobtr kon
d.ikher zi jn aIs rtne gErwrr, om-
dat hij niet meer hoefde' te
drogen.
bundeltje stro (voor opbinden).

schelpvormige, ondiepe van stro
op latten, met links en rechts
een handvat.
kaf.

wannolen.
graanzeef.

BoseLie schrijft: het graanzeef. Volgens van
Dalen is zeef v., terwijl m. tussen haakjes
vlordt aangegeven. In het Gemerts zeggen we: tn
zeef . Dat geeft dus twee mogel.ijkheden: v. of o
\rerder zeggen lve d.eez (v) zeef en niet d.i (o),
dus is het in het Gemerts alleen vrouwelijk.

zeis (alleen voor het maaien
gras).

bedden

vIegel
schobben

strowis

san

blezen

mud (rogge)
(70 kilo)

-v1egel (m)
-skobbe,
ne skob (m)

?2?
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A.ndere granen vrerden volgens Boselie vo1 -ens_ soi.rte-l,!.jl{_Ae-.
wicht gemeten in Berlicum De precier"-6-"niiingen en g,rootte
van deze maten zi jn ons voor Gemert helrr.: riog niet bokcnd..
Misschien kan een van onze Lezers ons nader inlichtdn,..

.:.\flellicht is het aard.ig on hieraan het volgende toe te voe-
gen:
rne'kromme bussel of kortweg kronbussel: kort stro dat over-
schoot van een dorsbed.. Hierom werd itne gedrdjde baand.ir ge-'1egd: rrne vris van sfroi, desnood.s tw^. , rrkroisel-ings,r, als
het stro heel erg kort was. Dit korte stro r,verd gebruikt a1srestrawselti, maar ook uiel a1s ilvuu jrii voor de rrkoei" of deiipdrdtt, vooral bi j irhaoverestroiti, ond.at daar nog we1 eensrn fteurketr(=aartje) in zat, In datiieurkeitzat dan noir wel
eens tt rn bi,rneke zaot\, (-een ko::relt je graan)

I'log enkele benaninqen voor Eraan:
eeve (v) -lichte haver. Dat dit vroord, vrouwelijk is

bli ikt u.it:
ifDeez eeve is nog kojjer as de diej.t?
(Vg1 . rrd.eez vrouw en de d.ie j,r) .

g'aaist ( *) -gerst
rog (m).' -.r"ogge.
terw ( m) -tarrrue .

boekend (m) -boekweit. (boekende zlmmele=zemelen van
v,re it . )

haover (v)': -haver.
Wij zijn er ons van bewu.st dat deze opscmrning verre van voL-
:-ea:.g is en dat er .,isschien nog onjuisthed.en in zitten'Wij
hopen echter een voorbeeld gegeven te hebben v;.:r uat'ncn al-
lemaal kan vinden a1s rrlen gewcon eens gaat zitten dbnken aan
een of andere werkzaamheid van vroeger Zouden onze lezers
ook eens zoiets willen d.oen voor het boerenbed.ri jf of voor
hndere (oud.e) vakken?
liii j houden ons zeer Eaarne aanbevolen" '

: M.G.J. van d.en Boom.
W. J. Vos.

boek-
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