
DE ]{,.,i.r:i 1,./IJ}IBO01{ I}I .GEI',[EFT(reactie op rn artikeltje)
van [{.,i.van der Wijst. (Zie _Generts Heen, nr.)O.bIz.1O)
Het enige wat ik(historisch )weet over d"e naam wi jnboorn-
laan is dat deze l-aan zo is genoemd <roor dr.Ed..Loffel-d.,
De toelichting .bii d.eze naam was d.at er in de 1{d.e eeuw
een hoeve was van die naarn in d.e omgeving van d.eze weg.
fn welk geschrift en hoe deze naam daar voorkomt, weet
ik dus niet. Ik d.aoht toen eerst, afgaand.e op de juist-
heid. van de schrijfwijze ean
wind( as ) boom ) . rn het ,lidd.ernederland s Hand"woord.enboek
treft lnen n.I. het woord wijnas aan. I,{en wordt dpn ver-
wezen naar windaq. Verder vindt nen Can nog:
windasboom(z.nw.m. ):Hand.spaak, waarmed-e d.e sp.i1 van een
windas wordt rondgedraaid.. Kilieen: (lt.B.uit ]d.e kwart
u/d. 16de eeuw) windasboora, vectis ergatae. lTu kont vol--
gens Kramers 1,/oord.enboek ltederland.s ook het woord, wind-
boom(r.r. ) voor.
Zo zou men zich d.us ook een
ind enken.
Enkele felteh maken deze
aannemelijk:

_-
conbinatie wijnboom kunnen

verklaring mlsschien mind.er

a) In het Gemerts komt wijnen
voor, naar ik meen.

voor wind.en (opwind.en)niet

f)Uet lijkt een niet zo geeigend.e naam voor een oberde-
ri jr behalve dan dat de winclas en d-e wind,asboo]n bij d.e
put-uitrusting horen. (vergelijk Brabants woord.en-boek
v n /!. l{ei jnen en J. Verbakel ).
De andere verkl-aring die ik vond.rgaat er van uit d.at Ce
spel1j-ng lll jnboom nisschien niet helemaal_ juist is. Do-
ze ylaart. zou d-oor iemand- foutief . opgetekend kunne? ?i jnuit de volksmond".
Ik vond toen het merkwaardige woord
l'/Iuaibcgr,. 

, 
d"t in het Gemerts voorkomt al-s wb ; j bonn ( en

weBJenhawt).
Het is een va:g woord. dat d.oor verschillende woord.en-
boeken verschillend wordt verklaard..
Van' Dile: waaiboom, m.(-en), (Zuidned.erlands) "boom die
vrij 'in den grond staat en niet tegen een muur of lat_
ten geleid is: perziken van een waaiboom.
Erseviqr"s IIdl.,d. B. : waaiboom(m), 'rboom d.ie ond.er invloed.



van constante wind is scheefgegroeid".
Het. schijnt d-at men op de vraag: wat voor hout
we}' schertiend antwoordd.e : waaibonenhout
Omdat ik nog niet hel-emaal tevred-en was heb ik
gezocht en vond. ik nog een derd,e oplossing, die
uitgaat d.at de spelling
wijnboor:r eventueel- juist kan zijn.
Ik vond nanelijk het woord
weideboom, weid.boon, wideboon, wiitboom in het i,I.Ndl.
!/. B. (Verwj- js Verd-an). i,len wordt dan verwezen naar r^ril-ge
'ldeide tz.rt.1^/.vr. Hoogd-uits gediftongeerde vorm van wid.e;
( oudd.ui-tse en hoogdiritse weide )= \{i1g
Wid.e (wijd.e), z.y\, vr, Oostmid.del-nederf'ands. Oud
d.uitse wid.a; nieuw hoogduitse weide:wllgrwilgentak etc.
Verder vinden we nog
\,Iid.ebomenhout (wi jtt ) Z"rLW.o. wilgenhout.
Ef word.t cen te kst gegeven wa:irin het woord voorkomt:
'rftem liggen in der Stathof eyn d,eeI planbken, paveyen,
van te na.ken,""gesneden van e en wi jtbonenholt". (Rekening
v. Nijnegen.2,71 )
L. i,ileyers :Woordenschat. t tiiimstel d.an 1'l QJ , geef t in d.e af
d.eling verpud,erde woorden: ty'eidboon, wilgeboom.
Ik heb het woofd.even opgEzocht in een Duits-Nederl.WB:
weide-w. ( -n) wilg; wei-de, graasplaats; (tret ) grazen;ge-
not, jacht
;t ls we. nu de vorn wijtboom neinen kunnen we ons goed
voorstellen dat d.e t ond.er invlced vsn de b vervaagt en
dat dsarvoor in de pf aat's een nasaal (ae n d,us) komt.
fk heb ook even haastig in het Etymologisch Woordenboek
van Dr.J.De Vries(tuta nr,5)gekeken, Het woord wei-wei-
d.e word,t daarin verkl-aard:
1 )Oudned.erfrankische i'/eitha c "weide, oudhoogd"uitse weid,a:
"voer, weid.e, jacht. ffioord betekent dus d.e ;G"t"
waar de d-ieren hun voedsel zoeken't. Er worden verd.er
nog verwante woord.en uit andere talen a.angegeven.
2)Er word.t echter nog een 2de mogelijkheid. gegeven n.1.
Het mid"d"elnederlanCse homoni-em: wed.e,kreupelhout, teen-
twijg"(rS1. ook wisse )en het 'Itrieuw hoogduitse weide (br,-
Oo stpid,d.el-ned.erlands e ! ) = "wilg " .

1s d-at ?

verd-er
er van

hoog-

Deze behofen ti; de indogernaanse wortel yg.i.-binden en



dan mag rnen weI d.enken aan het oud,e bosbed.ri jf , waarbij
men d-e jonge loten der ]oofbonen voor aller1el vlecht
werk gSbruikte. In zulke bossen waren echter ook stuk-
ken weiland, waarin vee kon grazen.
Anders kan welQ-e ook verklaard word.en als grasland met
een gevlocnteil-68 voor het vee.
U heeft . uit de uitgebreidbeid van de behandeling we1 ge
nerkt d.at de d.erde nogelijkheid. mijn voorkeur heeft
a1 bli.jft het natuurlijk naar een vooronderstelling die
ik graag voor een betere verklaring prijsgeef.
ii,an cle historici onder ons verd.er de taak om te zien of
deze verklaring historisch r.rogeli jk is.

P. H.Vo s. Pand.elaar 94. Gernert .

Een Gf1,[[ERTS ltLFil,BET van bijna 100 Gemertse woord-en
werd gepubliceerd in "Den Drurnknaauwerrr, d,e Genertse
Carnavalskrant van 1)5). l.traar nijn mening staan er en-
kele fouten in, nogelijk ook een paar d.rukfouten, Zo
moet: affenseeren voor vlug d.oen zi jnz affese'eren; com -plisie, verg'ad.ering = comprisidi clbngat, ve1d, of weid.e
inrit = aongat; protten, lelijk kljken, bv. van een kind-
dat ztn zin niet kr'1jgt = prgtten; d.it_ wordt ook gezegd.
van bv. planten d-ie niet wilTen docrgroreienl pinteneuker
gierige kerel; ik r:een dat het meer gezegd. word.t van bv
een kind" dat van ztn eten dit niet lust en d.at nlet
lus t. Cverigens veel l-of voor "Den Drurnknaauwer'r.

il.H.J.Pennings.

VERSL,iG DE LEZING PATER LO}'FEID GEI{OUDEN IN DE

Op d.insd.ag 10 december 1968 werd in Hotel de Kroon een
vergad.ering gehouden voor de leden van onze kring. AIs
spreker voor d-eze vergadering had het Bestuur . pater
Loffeld. uitgenodigd. Deze zou sanvankelljk een Iezing
houden over d,e ltBaleye Ald.enbiezen nu'r, zoals ook op de
convocatie, aen de led.en toegezond.en verraeld stond,
,\chteraf vond Pater Loffeld. het beter hiero,rer l-ater te
spreken, wanneer een aantal d.ia t s over ,rldenbiezen en
ond"erhorige coniilanderi j en gereed. zoud.en zi jn. Zod.oend.e
sprak hij nu over de 'tBalye- ..1_denbiezen vroeger't.
Onze Voorzitter, d-e hr. L, Bekkers, sprak een hartelijk

')


