
.{r I

..

..?

TOPONIEl4Ell ALS TER YNDT EN YND||OVE

door Jan Tinmers

en van de boerderijen of hoeven die in ate oudste oor_
konden betreffende Gernert voorkomen is de hoeve Ter

ve. In eerste instantie zal nen geneigd zijn rle naam Ter yn_

F#$ Ynde. Deze hoeve moet desti jds gelegen hebtien op Boe_kent. Daar iÍnmers stond tot voor korte tijá een oude boerde_rij die in de volksnond de naam lTer-inlen-hoewfr had (1).
Het gaat nij nu niet zozeer om de I,raag rr,aar de hoeve pre_cies gelokaliseerd kan worden, maar om de naan van deze hoe_



de op te vatten als ter einde met als betekenis dus: de hoe_
ve bij het eind. Voorzover nij bekend is de naam de laatste
eeurven steeds op die manier geïnterpreteerd. In de achttien_
de eeuwse registers van de Duitse Orde komen ve de schrijf_wijze Hoeve Ter Eynde tegen (2) en die schrijfwijze wordtletterlijk gevolgd in recente artikelen in Gernerts Heen.
Brokken schlijft zelfs Ter Einden waar in de bealoelde oor_
konde Ter Ynde staat (3).
0n een aantal redenen ben ik gaan twijfelen aan die betekenis
van de naam Ter Ynde. De eerste reden is de volgende: het
woord einde is onzijdig met als bijbehorend lidwooral: het.
Men spreekt van het einde en ats hêt om de plaats gaat bij
het eincle spreekT-men van te4 einde ên niet ter einde. Er
wordt wel gesproken (en ook #oeg." deed nen daT) van Ten
Broek en niet Ter Broek. Bovendien heette de boerderij in dË
volksmond Ter-ing-en en niet Ten-ingen of liever gezegd Ten-
6ngen. Dit laatste vormt een volgende reden om bij ynáe niet
aan einde te denken. Het einde wordt in het Generts dialect
uitgesproken als rt 6ngt en ten einde worrlt ten-6nge en niet
ten-inge en zeker niet ter-ingen.
Wat betêkent Ter Ynde dan wel? 0m daar een antr{oord op te
kunnen geven heb ik zittên bladeren in de uittreksêls van de
schepenprotocollen die Ad Otten samenstelde. In d.e protocol_
Ien kont regelmatig de oude schrijfwijze Ter ynde voor.
Overigens kont het woord ynde ook in anàere kontekst voor.
We noemen er een paax:

....aên dat hoogh ynde aen Boeckent....

....te onderhouden die snysse ynde....

....aen Boeckent geheyten aen die Hoogh).nde.

Vooral het laatste citaat is weer een aanwijzing dat yndeniet einde is. Als dat wel zo was zou de s"i.ijrr.rl net alsbi.j het woord geheyten geschreven hebben: hoogh eynde; of inplaats van g€heyten zou hij schrijven hyten. óverigens kornenwe in dezelfde periode vaak de schrijfi+ijze eynde-tegen alseinde bedoeld wordt. I{e komen overige"" oóf. fr.i woord kynde_ren tegen als kinderen bedoeld wordt en srnysse als snidse(=srnederij ) bedoetal wordt. Orn die rerlen fïjtt mij dat denaan Ter Ynde uitgesproken werd als Ter Intte. Ook de al eer_der aangehaalde uitspraak Ter-ingen hoewf wijst daar op. Bo_vendien komen we in de paelbrieve uit 1326 tóSen (+): -
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....van tlier hogher inden....

en ook:

rrrrvên der inden van dien pale die in midden dinde steit.
We bladeren verder in de schepenprotocollen:

Blijkbaar bestaan er meerdere rryndenr te Genert en een
ynde kan blijkbaar onderhouden r.Íorden. En wat een ynale is
staat ook in de schepenprotocol len:

....1ê onderhalden die Goorswinkelse ynde....

....datten coperen sal onderhouden die ynde netten
doppen tegens Jannen Áryaens. . . .

....sonder de ynde oft hecken aen de Vloyendijk
te derfven helpen ondêrhalden.

....te onderhouden den achtersten yndpost aende
stegen vanden Domhoff.

....op Milschot aent hecken genoeÍnpt aen den
hocrghynde.

1590.

!597.

760?.

1628.
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De ynde is blijkbaar een hek of een constructie ilie alefunctie heeft van een hek. Daar wijst ook het r{oord. post op.
De post is volgens het Nederlands woordenboek cle vertikale
staander waaraan het'hek of de poort worclt opgehangen. Aan
het eind var, de aeventiende eeuw verdwijnt het wàorcl ynde
en ten slotte herkent men het woord als zoatanig niet meer en
gaat nen er een vermeende betekenis aan toekennen.

r.r.€ên servitute voor sijn contingent van het hecken
te onderhouden wesende oft hangende tusschen de
oudestraot aen Boeckent. f664.

....aen de hoogh eynde op de leege cranebraecke. . . . 1699.

In diverse publikaties over de inrichting van tte oude dor_
pen in Brabant is vaak sprake van draaibonen of anc',ersoorti_
ge hekconstructies bij de invalswegen van de dorpen en ge_
huchten (5). Deze hekken dienclen niet zozeer om vreeÍlde in-
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dringers te weren maar om te voorkomen dat het vee d.e gewas-
sen op de akkers beschadigtle. Uit het bovenstaande conclu_
deer ik nu dat een dergelijk hek wel de ynde genoemd werd.
Het woord ynde dient blijkbaax uitgesproken te worden aLs
inde, waarin duidelijk het woord in herkenbaar is: De yncle
is dus dè plaats waar nen het dorp o-ï gehucht in ln*am.
ln het mi ddelneder lands woordenboek wordt hE woord fnde
verneld en omschreven als een rzeer gewone bijvorrn van enderl
met als betekenis rreinden (0). Oot< hier kornt alus de traditi_
onele betekenis naar voren. Ik kan niet beoordelen of intte
een normale bijvorm van ende geweest is, maar gezien het bo_
venstaande is er in ieder geval ook een andere betekenis. De
verneldingen in het niddelnederlands woordenboek kunnen m.i.
ook in die richting geïnterpreteerd worden. Bijvoorbêeld het
citaat rrgherechtecheyt gaet tindenÍ Isijgt als betekenisrrloopt op een einderr maar kan ook geïnterpreteerd worden alsrrgaat naar de ynderr ofter{el rrgaat naar dê uitgangl inmers
een ynde is zorirel ingang als uitgang. oprnerkelifc is de laat-
ste, zeer korte, vermelding rryndenrin de betekenis van land-
palen, voorkonend in Gelderland (?), De betekenis landpaal
komt vrij dicht bij de betekenis die ik aan het begrip yncle
wil toekennen. Daarvoor hoeft alleen maar verwezen te worden
naar de al eerder genoende paelbrieve waarin een ynde ver-
meld wordt die als g"enspaal dienst doet (8). Misschien is
de ene betekenis uit de andere voortgekonen.
Uit tle geciteerde schepenprotocollen blijkt dat er in Gemert
op diverse plaatsen ynden voorlnranen. lÍe kunnen noemen:
Goorswinckel (Schoorswinkel), Vloyentlijk (Virmundtstraat),
bij de Donhoff (Molenstraat), Milschot, Kapelaanstraat ennatuurLijk op Boekent.
0p Boekent komen minstens tlrie ynalen voor. Een ynde aen dat
hoogh yndert waar ook de hoeve Ter ynde gelegen noet hebben.In een akte uit 1427 immers lezen we (9):

....die hoef ter ynden aan Boecout gelegen aen d.ie
Cranebraken lmde.

Naar alle waarschi jnli jkheid bevond die yncle zich in de di_rekte nabijheid van de plaats waar het verlengde van de Oucle_straat spLitst in de Zandstraat en de onerharde $.eg richting
Ibanebraken. Eên êndere ynde op Boekent kont voor als ridie
$nysse ynderr: de ynde bij de snederi.j. Deze laatste is waar_schijnlijk dezelfde als het hek genoemd in 1664 irwesende oft
hangende tusschen dê oudestraat aen Boeckentr. De ynde be_
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BoekeÍrt anno 1832. De vermoedefijke pi-aats van drie rindent is
aangegevent '1 . Hoog Inde 2. Schênkshekken 3. Smisse Inde

vond zich op de Oudestraat daar waar nen vanaf Gemert dorp
het gêhucht Boekent binnenkomt. Een derde ynde komt voor in
het volgende citaat uit 1601:

....hoff1ants aen schenckshecken teynden aen Ansem Jan
Geenen erf beneven de straet ende tlit sal den post
van den hecken onderhalden.

Deze )rnde of hek bevond zich blijkbaar op de onverharde weg
die nu nog Dribbelheitlseweg heet maar binnenkort zijn oor-
spronkêli jke naan terugkri j gt nl. Schenkstraat.
In het geneentearchief van Gemert kont een akte voor dd. 4
septenber 1560 die handelt over het onderhouden vaÍr dê ynde
bij hoeve rrDe VogelsancLtt (1O). Deze hoeve bevond zich op de
plaats waar thans het zwenbad met dezelfde naam gelegen is.
De alrte bevat een aantal getuigenverklaringen waaruit ik een
aantal citaten haal, orndat ze wat vertellen over een )'nde en
het nateriaal waarvan die gemaakt werd.

....die yndê hang€nde aenê die rosnoelen maecten ende
onderhielden sonder toedoên vanden ingeseten van
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Genert (...) maer aengaende donderhouden vandenposten vander voerscreven ynden en weet hij depo_nent nyet te vercleren.
....die laeten ende pechters vander selver hoeven die.voirszegde ynde onderhielden uytgenonen die voer_screven posten (...) ende het ijzÀrwerck dat mentotter ynden voerscreven behoeficlen....
....9.r" voerscrevene ynde hevet helper naken endethouten helpen naedraegen....
....datte t;rrmerman van den voerszegde heeren dievoerszegde ynde gemaect hadtte ende (...) aie

voerszegde ynde hienge ende stelden.ter plaetsê
voerscreven.

....hevet dat ijserwerck totter voerscreven ynden hemdoen naecken endê dat hij dat setten souáe bij derheeren gescriffe....

december 1366 aangaanale Gernert is
gheen Voertdynerr, terwijl dezelfde
wordt alsitlct goed te l{aude bi tlenwaarschijnlijk duidt ook deze naan op

een ynde,

In een akte dd. 15
van rrdat goet aen
ín 7427 onschreven
yendenrr. Zeer
wezigheid van

sprake
hoeve

Voirt-
de aan-

Ook buiten Genert kont het begrip ynde voor. Dit konklurleerik uit het voorkomen van fitgoàt i"" y"a."r- Á.fI*." te nsenteSeverins Blaerthem, ( in sraíthem til;-s..:;;;à e i.rorrorr.r,l .Dit,goed Ter ynden bliftt volgens een arrtË "", i+rg te liggenin-de_parochie Zeelst ter piaatse Cfey" Al,nafrárren v66r dieynde (11). Er zutten beslisi ,"..aur.-ii..i!Ë"")r;" waar eenynde voorkomt naar deze is toch ""I ;"Ë--i;;;.es-uuot vanwegehet voorkomen van een rhove^ter ynde,, ;erli;.iJ" cl"yn oyrra_hoven, of is het nisschien Cleyn yndt."."r-iiàil'

NqIEN:

(1) tlet gebied tussen Boekent eÍr^Milschot: bakermat van de Duitse Orde?. Ád Otten, Cenerts Heen nr. 58, blz. 12.
Í3] lo'.tp, XÀDO Gemerr inv. nr. los6 fot. lmr.(3) Drs, H.M. Brokken. De vêstiging 

"_ á; il;;." Orde te cemert,
,,, Yï1.^nr:1.ltca Brabantica I biz. 10 noo, jo. "'-' -" *
(+, urJn Paelbrieve. \;, v.d. líijst, Cenerts Heem-nr.6 bIz. Z.(s) o.a, A. Kakebeeket H. Mandos, ó. 

""r,t 
',uï 

iÀr,uà-u,l , 
"oiiÍ. *..n u_ o.Ketnpen, Bijdrase ror studie "_ r,"t s..i;i""ffi il; il or". .no.
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(6) Dr. E. Verwijs, Dr. J, Verdan, Middelnealerlanalsch woordenboek,
derde deel, rsHagê 1894, kolom B,lO.(?) Er nordt vervezen naar: I.Á. Nijhoff, cedenkwaar.dighêden uit de
Seschiedênis van Gelderlaid deel S blz. 4.(8) zie noot a.

(9) RÁtsHB, KAIO Gernert inv. nr. 659. Zie eventueel ale inventaris van
KÀDO Gernert regest nr'. 183.

(1O)De akte is opgenomen in het oorkonileboek van Cemert. OpÍnerkelijk
is de sanenvatting die erbij gegeven is nl: rgetuigenissen en
verklaringen aangaande het onderhoud van ale rosnol;n bij de hoeve
Vogelsanck, die verpacht wordt door de Duitse OrdeÍ, te;wijl deakte duidelijk handelt over het onalerhouden van de ynde bij de
rosoolen, De sanenstellers wisten blijkbaar niet goed raail methet be€rÍp ynde en rekendeD het maa.r tot de onderáelen van een

De afbeelding hielboven is een gedeêlte van een kaart ui-t 1703van het gebied rr Schoorsrinkel Í omsloten door Binderseind, Heuvelerr Kasteellaan. Dê toegaag tot Schoorswinkel vanaf de Heuvel tottot de llouvelse pad (toen gehten coorsvincketse f"A) -tl.1à"a.rr-
afgesloten rÍet eèn trdreyboqmtt (een inde ?) zoal-s de afbeelding.Iaat zien.

rosrnolen.
(11)Een verÀíenen Darochie..,of hoe

haa-r grondgebied bande, J.Th.M.
blz, 74.

(12)Na het lezen van een conceptÍalrieer een nieuye verklarina

Eindhoven een Keulse Bisschop van
Melssen, Brabarts Heen 35 (1983) 1,

van dit artikel neldde Johan Melsser.l.
voor de naam Dindhovenrr.
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