
- De oude Hoewe lJjinbooh onstreêks ]945 (ooor Àndré Beekers) _

VAN hIINDBOOIJ| TOT I.JIJNBOOIi4 EN TERUG

door Ad Otten

ffi: ceÍnertse Wi jnboonlaan is genoend naar de uit de mid_
{Ë pll ::r".""en_ stannende Hoeve Wijnboom. FÍl at sedert jaren;J=ísë rs men allerwege aan het zoeken naar herkonst en bete_kenis van der.gelijke oude. naÍnen, Met betrekking tot het topo_nien hrijnboom merkte Martien van der Uijst in 1ó6g al op àatrrwijntt in toponiemen moest worden aangenerkt als een zeld_
zatun verschijnsel (1). De combinatie rrrilr.rr 

"r, boomr kon desch.ri,j_ver niet bevredigen. Nog in hetzólfde jaar reageerdePiet Vos in Generts Heem met een uitgebrêide táalkundile ve_handeling over wat Uljnboomrr betekenà zou kunnen hebbe; (2).Hij kwan tot drie mogelijkheden:

-o)-



a) Wijnboom in de betekenis van wind(as)boorn, waarbij hii aan-
tekencle tlat clat hem nu niet zorn geËigende naann leek voor
een hoeve, alhoer{'el windas/windasboon uel behoorden bii
een putuitrusting.

b) t{ijnboom afgeleid van waaiboom (bv. boom onder invloed van
constante wind scheefgegroeid; in Genert antwoordt men wel
schertsenrl op een r.raag naar wat voor soort hout met de
kwalificatie trwaaiboment.outrr als het hout van een inferi-
eure kwaliteit betreft).

c) Wijnboorn afgelei.d van wijdeboom of hrideboom ('-wilgenboom);
Ondermeer rr'erd uit L. Meijers: Woordenschat trAnsteltlan
1?45.| afdeli.ng verouderde woorden aangehaald rweidboom,
wilgeboomr.

Piet Vos stelde dat men zich bi.j de vorm wijtboom heêl goed
voor kan stellên dat de t onder invloed van de b vervaagt en
dat daarvoor in de pl-aats een nasaal (de n dus) kont.
Hi.i eindigde vervolgêns zijn verhandeling - na opgemerkt te
hebben dat de derde Ínogelijkheid zijn voorkeur had - net de
opaL acht rraan de historici onder ons verder tle taak on te
zien of deze verklaring historisch mogelijk is tt.

Ef,r na zorn vijftien jaar - GeÍnerts Heem gaat nooit verloren -
volgt hierna vanuit rhet historisch perspektiefr een nieuw
feit met betrekking tot het toponien l{ijnboom dat m.i. de
laatst verondêrstelde nogelijke verklaring van Piet Vos in
niet onbelangri;ike mate kan ondersteunen. l{ant wat is nu we-
zenlijker bij het gestelde dat de ene letter langzaan wordt
vervangen door een andere dan een aantal uit archiefstukken
opgediepte schrijfwijzen waar in beide letters naast elkaar
nog voorkonen!

Terwijl na 15OO bijna zonder uitzondering gesehreven wordt
van l{iinboem (3), zo blijkt dat v66r die tijd niet het geval.
In de Gemertse schepenacten van v66r 15OO wordt bijna altiid
geschreven M jntboem of Wijndboern ! In de hiernavolg€nde tekst
die dateert van 1 maart L473 (4) komt die vorn maar liefst
drie keer voor.

'Jrf-.'..r r.-$ o.,n6a. ^ wQ per &* 6-*Ê+,'F.A.ÊJ,í,c4r..-S. rrqf,.'$^,)t 
' *r!*""x( JÁ 8-"kÈ*t't '49"' lerop a{'r'*r'+efitn 6a4 Êr+ ru'<r'sr '9*f -
il;;5';;i; à"stu';'!"*"'n e"{-.$' f*ffi ''}a:E+.'"r*
;,.-:; a/j eÊ*a d..- .srÊ raíA*y'"{ *fi ,n pr; &' s' -'v s..$
.'f"^Á,.r *r cíi^*.*,tlqa 9" à'*+'f F"* tst+-r''ÍÍ' ' -*'1
?ï-^ïtqeÍÀj\ . ... .í s\{iníÍ\*1.S"ó/'a-)*.ra-oY{,a-it
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transscr. iptie:
ÍIteD Noey vanded GoeJrr in sijnen helen bedde heefft erffelicken vercoclttende opgheah'agen Gheverden van Hi.intboem *ilnêr Jacop Cfr".r"riuaoun 

".", outvierde deel van vijff gulden peteren, ilie Íelcke Noày "oir."!gt g"fau,,A"heeft-op St. v.ouyen Lichtnisr van enate ulrt e""t S.fáe""-l;i!n urernertgheheiten op hijntboen, toêbehoerenale ,lfarAei van-wi iitUo.í, 
--g. 

fi;.t a.tlaDt off.dat-guet geleghen is bynnen zijnen paelsteclen....,r'enz. enz.(oes Jrrsten dats vanden nert Ánno LL\III)

Voorts kan nog een akte word€n genoemd van 5 april 1481 waaÍL
in ook de vorm rwijndboemr '/cor kont en waarbij rreen stuc beens
in die Campenrr, vroeger eigendon van de gebroeders Dirk en
Goyart van Ghemert, wordt opgedragen aan de hiervoor ook a1
genoemde rrÀlarden vanden l{ijndboenrr (5).

Hoe het ook zij, net de vorn rl{ijndboonr - die mogelijk ge-
lezen noet rrorden als rl{indboornr - heeft het Gernertse topo-
niem l{ijnboon voor de twintigste eeuwer toch wêer iets her-
kenbaars gekregen.
Voor wat de Wijnboom betreft zouden we kunnen stellen dat we
na zotn 5 eeuwen |tontwikkel ingrr weer zorn beetje weten waar
we het over hebben! Of is het weer naar schijn?

y.ll'r:
1. llartien van d€r Ïij€t, líiin in toponienen, cenerts fleeh tr. JO, 196a.2. Piet Vos, De naêo Nijnboon in C€nert r cênerts lteen *. t;, fSSá.3. Het Ís van belang te ,eten dat de ij in het Eialalelnederleds ook golezen

kan rorden als een y en dan in feite uitgêsproken moet eo.den ats een i.zo verd bv. vijntuolen s€schrevên i.p.v. uinitnoten, voo. niet_ins€*ijden
is bet voorts dienstia te yetên dat boem of boin ale ouae sctlli.lrJi;zá tsvoor boon; eên l6mae klinker eêrd_indertijd a.uae8€v€n aoor e.iuouái6""Eachter de eelste klrnker nog eên (êndê.e)-klinr(;r-te zetten. rn oud;'-
plaatsnaDên als oirschot, cóirle en Nuênen is die ouatê Êchrijfyijze

4, qiJ,rsálchief rs-HertogenboÊch, R€chtêrtijk archiet cenert RgS tor!,) -..L rrlem, R 9€ iolio 23 verso.
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