
De bijclrage tPjèrsbloemhèj lige of Pjêrsbrunghèj Lige? r (Van
Sleeuwen 1988, 63) handelt, orn het geheugen even op te fris-
sen, over de vroeger te Boekel gehoorde llantnaarn pjèrsbloem_
hèjlige voor Íeen ptant of onkruid dat als llpluhselfl werd
aangetroffbn tussen jonge mangel- of bietenplanten. Bii het
plukken zou het pluksel een doordringende geur verspreiden
en het zou blauwachtige bloemen hebbenrr. De autêu, Van
Sleeuwen, vernoedt dat het hier gaat om ereprijs of hondsak,af,
l.a" zonder twijfel, door de geur alleen al, beschrijft hijhier de akkermunt(Mentha arvensis L.), die blauwpaarsà bloe-
men heeft (Christiansen 19?b, nr. b14). Later hoorde Van
Sleeuwen de plantnaam pjèrsbrunghèj lige, die ook in Gemertin gebruik schijnt te zijn geweest, en hij lraagt. zich af
welke naam de juiste is en waaron.
Blijkens het l{oordenboek der Nederlandsche volksna.men van
planten van H. Heukels (19O?, 1SS) wordt de akkernunt in
Zuid-Limburg broenheilige of bruinheilige genoemd. Ook in
het westen van de Ántwerpse Kempen is hiervoor de benaming
bruinheiligen aangetroffen (Cornelissen 1936, 124), evenalÁ
broenheilige te Echt in Limburg (D 6Oa bijf.). Eind vorige
eeuw tekende Pàque (1896, ?O) de benaming op voor een vJjftàlplaatsen in het noorden val de Belgische provinci.e Brabant
(bruinenheilige te Aarschot, Messelbroek en Zichem; bruin-
heilige te 0.L.V.-Thielt en St.-Joris-l{inge). De benarning
kont in de vorm bruynheytige voor deze plant aI voor in het
16de eeuwse Cruijdeboeck van Dodoens (!554, 2?9-2AI). De
plant wordt wel verwar d met de polei (Mentha pulegiun L.),
zoals in de Graafschap-Zuid en de Achterhoek waar a.kkernunt
plei genoemd wordt. In het aangrenzende SaLland en de Vel-uwe-
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zoon heet de akkerÍnunt paardeblei of peerdeblêi en dit ele-
nent paarde- (of paarrl,s-) vinden we dus terug in de benamin-
gen die Van Sleeuwen aantrof. Het dient in de volksnaangeving
om aaÍr te duiden of een plant al dan niet nuttig (bijv. eet-
baar) is: nen vergelijke paardekastanje naast kastanjer. paarr-
dezur ing naast zuring enzovoorts.
Bij de naansverklaring rr'ordt het elenent bruin- nogal eens
in verband gebracht net de kleurnaan bruin (hï{T III-1, 16g2;
zie ook Marzell L977, 136 ev.), waarbij gewezen woralt op de
roodbrui.ne kleur van de stengels. Mij fijkt deze verklaring
gezocht en te wêinig specifiek, oÍndat dan veel te veel plan-
ten voor dit naarnselement in aanmerking komen. Het zou nog
mogelijk zijn dat juist de kleur van de stengel de akkerrnunt
onderscheidt van andere muntsoorten, maax daarvan blijkt
niets in de naangeving. Integendeel ook deze soorten kennen
volksbenamingen net bruin- (Heukels 79O7, !54; MaÍzeLL !g??,
136 ev.). Bovendien hebben plantbenaningen op grond van de
kleur doorgaans betrekking op de kleur van de bloeuen of op
een sterk afwijkende kleur van de bladeren en daar komt nog
bij dat dan het elenent hêilige ook nog eens oÍl een aparte
verklaring vraagt. Marzell (197?, f45) twijfelt tussen de
kleuraalduiding rrbruinrr en de plaatsaanatuiding ttbronrr, waar-
bij de benaning oorspronkelijk zou zijn voor de watermunt
(Mentha aquatica L.) en daarna overgegaan op cle atJcernunt.
Voor deze overgang valt wel. wat te zeggen, naar alle andere
benamingen voor de watermunt met ele enten als beek-, water-,
sloot-, vijver-, bron-, kikker-r pad-r vis- worden nooít ge-
kombineerd met heilig of iets dergelijks. Marzell besluit
met een derde mogelijkheid, namelijk dat het element bruin-
in de Duitse dialekten uit het Nederlanils ontleend is, raan:-
mee hij in feite de verklaring omzeilt en op Nederlandse
schouders laadt.
Een sluitende verklaring voor de naam bruinheilige kan ook
ik niet geven, naar ik heb wel een vernoeclen. In Heukels
(19O?, 45) en waarschijnlijk ook eltlers treffen we de volks-
namen de bruine of brune, bruinelle, brunel en brunelle aan
voor de brunel (Brunella vulgaris L.). Deze nanen zijn zonder
tr+.ijfel rechtstreeks ontleend aan het Latijnse brunella of
prunella (Heukels 1907, 2OO). Mij lijkt het niet uitgesloten,
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om het naar eens .voorzichtig te zeggen, alat bruinheilige in_direkt ook uit Lat. brunella afkonstig is. Een taalkuadig
bewijs heb ik daa.r niet voor, naar het feit clat in het Zuid_
Linburgse KI innen de brunel zelfs broenhèIlige genoemil rrrordt(van der Maar 19?1, 11) wijst zondêr neer àp à"r. mogetiJk_
heid.

Drs. Har Brok, Ansterdam

bibliografie
Christiansen 1975! . Skytte ChristianÊen, Nieuvê flora in kleur.
- Baarn/Ántwerpen 19?5 (zd€ druk).
Cornelissen 1936: J. Cornelissen, Idioticon van het Ànt{erlsch alialect.

BijvoegÊet I, Turnhout 1936.
D 6Oat Dialektvragenlijst p.J. Irteertens_Instituut te Ámsterdam nr. 6Oa (19gS).
Dodoens 1554: Ít. Dodoens, Cruijdeboeck, Àntverpen fSS+ tnnp.i"t--2.p. fgeSlHeukels 1907: . Ileukels, l{oordenboek der Nede;landsche 

".ik";;"" van planten,
-ADsterdan 19O? (Reprint Utrecht 198?).

,Yl" O:: *Tr It, \,an der Maar, De reuze va líeusterich, vatke lrurg 1971,Irlarzell 1977: H, I{arzelt / H, paul, H6rterbuch der de;têchcn pflalzen amen,
- Band lII, Sluttgart / Uiesbaden 192?.

Paque 1896: D. Paque, De vlaansche voltGnanen aer ffant.r, van België, Fyansch_ylaanderen ên Zuid_Nederlanil, Nanen 18ó6.
varl Sleeuwen 1988: tit. van Sleeuwen, _pjêrsbloenhèjlige of pjèrsbrunghèj liAe?,Cenerts eem 30 (1988) 63.
lÍNT: l{oordenboek der Nederlandsche Taal.

-123-


