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In -n"mnrer 54" het voorfaatste nunncr, sch|c.,f ik, dat er
weêr wat lijsten van het Brabants l'foordenboek waren efgê-
vraagd in interviews. Drs.P.Vos heeft ondertussen weer enke-
1e lijsten ovel vaktal,Èn(o,a.de raaimake r=r*agenmaker ) ingevuld
gedurende intervievs iir Oernert. Ook langs deze weg wil hij de
bereidwlllige informanten nog eens van harte danken. nr zijn
nu nog wat algemene lijsten d.ie op invulling wachten en voor-
al d.e lijst over het boeïenbedrijf . hrij wachten rnet smart !

In mijn vorlg artikel in nr.54 schreef ik iëts oveï een
interessante uitdrukking, dle ik genoteerd had op J0 naart
1974,n!. rtAovent iiiij1e zeng gên nèlke staarzer'. (Aoventi.ilijle =
avondui 1en ) .

le strekklng van het spreekwoord is wel duid,elijk:!rie laat
naaï bed. geat, staat niet vroeg op.

Ik schreef toen ín mijn biologische onwetendheld, datt'nèl-
kestaerzerr wilde bloemen waren, die we1 wat leken op sneeuu-
kl okj es.

Tot mïn groot genoegen was de heer A.J.ll,van den Acker,
Hàzefdonklo.an { te Genert zo vriende}ijk te rageïen. Ik ci-
teer uít zijn brief:
tt. . . ..,jljn vader zei en zegt nog steeds: rtÀvonduilen zijn geen
morgens t errenrt . Uw zegsvrouwe heeft kennelilk een eigen klank
aa.n het laatste voord. gegeveni volgens mij noet dit zijn:t'mèr-
gens t errenrr . hrat betreft de strekkingrrWie laat naar bed gaat,
kan niet vïoÉrS rp zijnrr. ïIei verhaa] cver sneeuwklokjes, etc.
lijkt mij niet juist" Tot zover de F,eer Van den Áckeï.

0p 11 augustus j.1.heb ik aflereerst mljn zegsvrouwe nog
eens aan d.e tand gevoeld over de vorm rrmelkestaarzerr. Ik zei
bij d.ie gelgenheid de helft van het sprêek\.'oord en zonder
enige aerzeling vulde ze het aan siet rrmelkestaarzerr. Tóên ik
doorvroegrbleef ze perti;-rent bij deze l-êzing, die ze horbaal-
delijk van haar vader (een reeds lang gepensioneerde rasechte
Gemertenaar)bleek gehoord te hebben, Sovendi en is het mij per-
6oonlijk bekend uit andere waarnemingen, dat d-e vorm írstaarsI
1n Gemert gebruikt rrerd voor"ster'r, soms enigzins spottend.

Ik b1ïf dus bij deze lezing, maar toch ben ik de Heer Van
den Acker zeer erkentelijk. Zijn "vernïerl ands t e " vorn ,'mèrgen-
sterr:enrr maakte het mij naraelijk roogelijk de bloem te idntifÍ-
ccren" zij hot met 1: hulp van mijn collega llrs.TÍta lrieyer,lera-
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r.s biof ogie uit dindhoven.De morgcnstel. u_i i.- het s rr.:cl:woord
is ho ogs twaars chijnl ijk de Gele i,,{orgenster ( er is ooi rr,rg een
llauwe .ioïgenster en een Oosterse itorgenster) , van hct ge-
slacht Boks baard ( =T1396 pogon ) v1n de familie der Conposieien
(Composltae). De Latljnse n3am is Tragopogon pratensiá L, (=
l,lnnaeusrde naamgever).Ik citeer hier ult d.e 'rGeïllust"eerdutr1ora van iïederlandt'van E.Heimans, Dr,W.Eeinsius en Dr, Jac.
?.Thijsse, Ámsterdari,/Djakarta, 1)J1, p.1O4,)z
"Sloernen geel .le onwi,ndsefbladen in éón rij bljna zo lang a1s
of zeffs langer dan de buitenste bloempjesi helnknopjes
van boven zwart. le bloern is al1een bíj zonneschijn open en in
den regel al1een voor d-e middag. Op gxazige plaatsen, vaak
langs spoor- en rivicrdijken. liei-Augr.

fe norgenster is dus een vroege, stervorrnige lentebloem,
íets groter en later d.an hc,t sneeuwklokje. In tegenstelling
tot het sneeuwklokje laat d'ze plant de bloen niet hangen.
Het feit dat de bloen in de regel vóór de niddag open is,
verklaart het eerste deel van de ltederlandse na3.m.

li/aarom nu het woord.',mèIk"in de Gêmertse naan? zult U zich
verwonderd afvragcn. WeI,ook clat laat zich verkfaren, Volgens
nijn zegsvrouve komt er een 1È-t gell<ech.!_ig vocht uit de stcn_
gel,maar mlnder dan bij een paardebtoem. Det ken kloppen vol_
gens de biologe:.:r die ik raadpleegde, want morgensteffen en
paardebloemen behoren beide tot de fanilie der composieten.
- Ik hoop dat de Heer Van den Acker tevreden is rnet dit(watlate) antwoord en d-at dit verhaal voor ieder een aansporing
is te reageren op deze artikelen. Alleen op die rnanier kun_
nen we r^rat meer te weten komen over ons interessante dialect.

Bij het dooïnemên van de copij met de heer pennings, beves_tigde dezerdat hU 't wooïdrncèlkestaars',ook vaak gehoord had..
Van l\,ievrouw A.v.d,.Laar uit Eind.hoven, die eerd.er s1 eens

ovor hekseïl in dit blad ges.chïeven hecft, kreeg ik nog de
volgende aentekeningen (t t/n I)z
1) "Oeuv àrte 6paete'r = ovcrgebleven voed_se1 apeten.Zg-t-74.
2) "foet-r3 = bezig ziin, wat rommLlcn.

,) llrrle g.ón wa toet - toet haole[. rToet-toet,, was sterke
drank .
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4) ten heLeboel luizen was:

Itn heal berzle 1eus't ,

5) ltter uit een zi,reer Lras 3

rrg e zl)8re-.-nat ".

29- t-7 4

2q-1-7 L
6) ,r, uo, we in Gemert een kies rrnrn'baktaant noemenrwlst U

natuurlijk af lang, Het eerste elenent van het wooïd.r"bak"
is verwant met het l.,li ddelnederf ands e "backe[ =wangr kaek.
(r/g1 .kinnebak, bakkebaard en bakkes).
(lr . ,1. *e VrlesrEtynologisch tr'Ioordenbo ek, Aul a-re e ks , s.v.
baKKe9,' 29-1-7 4.

J) Sovenmo erdijke rs , die lui zijn uitgevallen' fzullên va"n het
werken nÍet doodgaan".
Van een lui uÉtgevallen Gemertse vrouv zei nen hier ook e

ftDie za1 dtT reuzels 6k nie skeurer'. 29-t-74
Vie ken me vertellen, waar dle I'reuzels'r ergens zitten?

B) Van een bejaarde zegsman hoorde ik de volgende inte?es-
sante uitdrukking;
rrAs-che ttn èrnste in tt gas.sthbàis waortrwaordc-r án".
= Lls j? vgq.1 lgkg-4-Lng van het Àqnbqstguï 1n het Gasthuis
woond,e, ras* je er Áieïr'rï áJ" -t 

o el-f^iat t"genwoordig mooi-

. lUk rneer gezegd kan worden) . 29-t-74
r,\f . J.Vos. Korhoenhof 9
Nue em

rE-. !l-90t4B!gg3-!_-- In het-vorig nuruoer(55)van Generts Heern stond een artikel
over de Stootèrshut, overgenomen uit de Kerkklokken van pas-
toor Po -1I .

ljet artikel kwam ook in handen van d,e hêer H.Ioumar veï-
bonden aan de archiefdienst van het rr],and-van Cuuk't. Deze
schreef mij een brief, waarin hij enkele aanvulli.ngen gaf op
het artikel van Gemerts Heem.Hijzelf heeft nanelijk in 1969 in
de vijfd.e jaargang van 1t{erf et ook over de Stootershut ge-
schreven. dij deze onze dank voor zijn informatio,

De heer Douna schrijft er het vofgendo vs"n, Iree?k Stooter
werd geboren te Sl"ochteren op 2J april 1812.A1-s niliclen veï-
zcild geraakt in Lioord-Srabant ontmoette hij in Sint /inthonis


