
EVIE EN EVIEVELD: GEWAS EN STRAATNAAM

door Ad Otten

Op 19 nei 1983 nerden bij besluit van de Genertse geneente-
raad de straatnanen Bogerd, Kouter, Ripskant, l{eteringr Im-
hof, Misse, Schaaxhout, Vlasakker en Evieveld vastgesteld.
Als uitgangspunt voor de straatnaamgeving in Plan-Paashoef
had mên vooraf gekozen voor nanen die lantl,schappeliike ken-
merken of de vroegere agrarische bestenming van het plange-
bied tot uitdrukking zouden brengen. De genoende namen ziin
inniddels ingeburgerd. Gemeengoed ziin intussen ook geworden
de neer eigentijdse synoniemen voor het oud-neder landse. in-
nof(=bijenhóf) ' tisse (=boerenerf), en sctraarhout (=hakhout ).
Dvievelcl echter levert nog steeds hoofdbrekens op. lÍat is
evie?
IÍel, in het eerste lnrart van deze eeuw r+as het in het plan-
gebied Paashoef een nog veel verbouwd graangewas en bij de
wat oudere boeren is het als zodanig ook bekend gebleven. De

burger van nu gaat echter niet tlaar te rade rÍant die raad-
pleegt tle Dikke-Van-Da1e, De l{inkler Pr ins of de Oosthoekt
waar nen tevergeefs zoekt naar een antnoord. Een antwoord
vindt nen wel in de vorig iaax verschenen geschiedschri jving
rrGenengd Landbouwbedrijf op de zandgronden in Noord-Brabant
18OO-1885". Daar kon nen niet on ile evie heen. Ue citeren
daaruit het volgende ( 1):
ttHaver is na boelo,veit het voornaamste zomergraan op de zand-
gronden. Doch er zijn tuee soorten haver: de zgn. gewone
haver en de zgn. lichte haver; de Laatste wordt evie, eve
of evene genoend. Beitle leveren een uitstekend voeder voor
de paarilen (ctie zeker in tle ttrukke tijden hun haver wél
verdienen) en goed stro voor het vee. De gewone haver vraagt
een redelijk goede grond en een flinke benesting. Zeker
wanneer in de haver klaver $ordt gezaaid. It'laaxop ab schra-
le gronden gedijt deze haver slechtl de evie - welke klei-
nere korrels heeft - doet het daar beter. Daarom treft men
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de evie vooral aan in de zuidelijke zandstreken met haar
hogere, lichtere gronden en r{'el net name in Kempenland.rr

Het hierboven geciteerde slaat op de toestand in het nidden
van de vorige eeuw. Verwezen wordt bovendien naar een his-
tor isch-stat istische beschrijving van het Departenent Brabant
in de FYanse tijd, die verscheen in het jaar 18O?. Daar werd
bij vele plaatsen van de Meierij vermeldt dat de haver en de
evie behoorden tot de belangrijkste gewassen (2).
Behalve in geschieclkundige werken treft nen rreviert natuur lijk
ook aan in de wat oudere woordenboeken van de Nederlandse
taal. Zo lezen we in een exemplaar uit 1916 dat het woord
evie (of evene) ontleend is aan het latijnsê avena (3). Ge-
schreven wordt over schrale haver of zandhaver, die veel
wordt aangelffeekt op de vruchtbare (4) zandgronden in Noord-
Brabant. Curieus is verder de vermelding van het gezegde:
rrTis stil weer, rt is goetl voor evie te zaaienrt, een zegs-
wijze als het gesprek stokt. De verklaring ligt voor het op-
rapen. De fijne korrel en het lage soortelijk gewicht van het
eviezaad vroegen om wintlstilte wilde men de evie gelijlcnatig
kunnen zaaien.
De derde bron die men kan aanboren on wat neer te ueten te
konen over de verbouw van evie hier ter plaatse is, zoals al
gezegd, de wat oudere autoehtone boer. Na het raadplegen van
Dr. Iftruttels werk, het Nederlandsch Woordenboek der Neder-
lantlsche Taal, ben ik daarom op goed geluk naar mijn enige
jaren geleden gepensioneerde buurman gestapt:
rUao, jao, eevie, dè wSrde hiejr zat ferbaowt, v0ral op dtn
IlSgge Iftánnenbraoke èn op de Bèrgl8rre, dè weet rk fan
hiiiire z6gge, van ons vàttàer èn onr roeáde". rt l{aor rn sSrt
lichten haover èn die wSrde 6k op dezèllevde neniejr ge-
d8rst. Már tt ha z8 veul kaf - tt waà aajgelek niks as kaf
- dè rt 8k wél ongedSrst aS fiijr án tle pêèrt èn rt jongk
fae n'8rde geglwe. rt

Van dezelfde zegsrnan kreeg ik nog de volgende informatie: Na
193O heeft hij hier geen evie rneer gezien. Onder meer door
het gebruik van kunstmest kon op de sterk verbeterde gronden
de zgn. zwarte haver worden geteelt, terwijl nog weer laterl
in de veertig€r jaren, men overschakelde op witte haver en
vervolgens gerst die successievelijk nog weer meer eisen aan
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BÍabant6e boer aan het naaien net
(tekening van Vincent van Gogh uit
het nijksDuseum tê Amsterdan)

zicht en pikhaak.
de Collectie van
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de grond steltlen.
Vijftig jaar na het verdwijnen van de evie als cultuurgewas
op de Brabantse zandgronden bleek dit gewas biina vergeten.
Met de invoering van de straatnaan Evieveld - een unicum in
het Nederlanrtse straatnarnenbestanal - weet men zich, althans
in d.e gemeente Gemert, dit oude gewas weer te herinneren.
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