
BOEKENT: STRAATNAAM EN GEWAS

door Ad Otten

In het vorige nunmer van Generts Heen noende Jan Tinuners inzijn artikel 'rHistor isch-geograf isch 0verzichtI het gehucht
Boekent als een vermoedeli..ik in de vroege niddeleeuwen ont_
stane nederzetting. IIij hÍan tot die voorlopige conchlsie op
grond van naan. plaats en structuur va.n het gehucht. fBepa-
lend voor het ontstaan van nieurve nederzettingen op Generts
grondgebied in de niddeleeuwen is'r, zo schrijft hij, Íhet
wegtrac6 vanaf Koks door Genert-dorp via OurleÀtraat en Oude
Bakelsedijk richting Baket; een trac6 dat uit de pr6historie
overbleef en-zijn verloop had binnen de landschappelijk sterk
varierende z6ne rondom de peelrandbreukl.
Pas van de late niddeleeuwen hebben we meer houvast om ons
een beeld te vorrnen van de Gemertse woonkernen. Uit oorkon_
den en andere archivalia weten we dan dat Boekent 66n van de
belangriftste gehuchten is in de gemeente. Vanuit dit gehucht
lopen wegen naar alle windstreken. Naar .Crenert loopt tte OudeStraat, naar Mortel de Santstraat rnaar Bakel de Oude Bakelse
Djk. naar Beek de Broekstraat, via de Molenakker naar llandel
loopt de Schenkstraat (nu Dribbelhe idseweg geheten) en door
de I(romstraat in te slaan kan nen via Grotel de stacl Helmond
bereiken.
Opnerkenswaard in dit verband is het feit dat de Oudestraat
van nu, al rrAlde Stiaterr werd genoemd in 1326. Uit genoemtljaar dateert de oudst bekende Gemertse oorkonde waarin topo_
nienen van Genert voorkomen (1). Het vennelden waard is ver_
der dat de Ibonstraat haar naamgeving ontleent aan het f,eit
dat nen via de I(romstraat net een nboogrr rr;eer uit kwan op de
oude pr6historische route Genert-Bakel: Tot de ruilverkave_ling was die naangeving ook nog herkenbaar. Daarna niet neer
want de ruilverkaveling veegde de verbinding met de Oude Ba_
kelseweg van de kaart.
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rrDen lraanpotr op Boekent (I{ronstraat 6) - foto uit 1973.
Onder': Stratenpatroon in en om Boêkênd (l) uit 1959.
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De bewoners van de l(ronstraat als ook die van het oostelijk
deel van de Broekstraat rekende men van oudsher tot die vanhet gehucht Boekent.

Niet alleen onder de oude gehuchtnamen en in het huidige
straatnamenbestand van Gemert. maar oók in de Gemertse l{oor_ttenlijst komen we rrboekentrr tegen (2). Dit laatste rboekentn
staat voor het gewas boekweit. IIet hier algenene r{oordge_
bruik van boekent in plaats van boêktÍeit bepórkt zich aller_
minst tot het Genertse taalgebied. l{ant ttie benaning treft
nen ook aan in de rest van Noord-Brabant als ook in iimburg
en Gelderland.
Gaat nen op zoek naar de herkoÍnst van de gehuchtnaam Boekent
dan tlr ingt onverrnijdelijk de vraag op, of hêt gewas van die
naan daar iets mee van doen heeft.
In het hiernavolgende zal worden aangetoond dat de gehucht_
naam een andere oorsprong heeft. Wanneer we ons echter ver_
volgens verdiepen in de eêns hier op de Brabantse za^ndgron-
den zo belangriike teelt van boekweit en net nane in de aard
van het gewas dan bliikt er toch weer eeii verband te bestaan
tussen het ene rrboekentrr en het andere....

De hgrkomst van de Aehuchtnaan.
Vanaf de negentiende eeuw hebben kaartennakers en de ambte-
naren van het kadaster de naarn rBoekentfi beschouÍtd als de
(inheernse) foutieve schrijfwijze voor Boekeind(e). Dit hadtot gevolg dat men op lantt- en stafkaarten en ook op de ni-
nuutplans van het kadaster! het gehucht verbastercle tot de
ene keer trBoekendrr, de andêre heer rtBoekeindeÍ en een andere
keer zelfs tot rrBroekeindrr. De Gemertenaar bleef desondanks
vasthouden aan rrBoekentrr en zo werd uiteindeli.ik ook de of-ficie;le straatnaam geregistreerd. Volkomen correct. IÍa-nt of
men nu bladert in achttiende, zeventiende. zestiende of zelfsvijftiende eeuwse schepenprotocollen telkêns blijkt hoe con-
sequent nen in Genert vasthield aan die laatste schri.jfwijze.
Zo is er in een akte uit 1520 sprake van lde hoeve te Scer-
penbergh aen Boeckentrr, in 1488 r+ordt rreen backhuys aen die
Boeckense Straettr verneld, terwijl in 14g2 reen huys en hoff



aen Boekentrr wordt verkocht (3).
De schepenlx'otocollen leren ons bovendien dat meer dan vier-
honalerd jaar geletlen rrboekenttr ook toen al twee betekenissen
had. wani in tlie tiitl is er geschreven over rreen parseel boe-
ckent aen Boeckentrr. . . .
Voor de verklaring van de herkonst van een oud toponiern is
het van groot belang tle oud,ste schriifwijze te achterhalen'
De schepánprotocollen van Gemert reiken niet veriler terug
dan 747i. alus is het nodig de oude oorkonden uit het Konman-

tler i.ie-archief te raatlplegen. En wat blijkt dan?

Tot in het begin van cle vijftiende eeuw Íras tle schr'ijfwijze
voof het gehucht niet rrBoekentrr maar rrBoekoutrr of ItBoekhoutrl

(a). oat het hier on hetzelfde gehucht handelt is overduide-
lijk wanneer we uit een oorkonde van 14O9 citeren van rrde

hoàve te Scerpenbergh gelegen bij Boekout aen de Oude Straterl
of uit een perkamenten stuk van 1421: rraen die Drybleye naast
die straet naer Boekoutrt (5).
De nu gevontlen schri.ifwijze Boek(h)out naakt het verklaren
van ale herkomst van de gehuchtnaas een stuk Semakkeliiker t
want tlie plaatsnaan is een heel vaak voorkomen<I en-in het
gehele Neclèr-Duitse taalgebieal vijdverbreitl toponienr' Denk

ia* ""Ir 
tle lÍestaluitse Àtad Bocholt r aan Bocholtz Ín Zuicl-

Linburgr aan Boekhout en Bocholt in Belgisch Limburg en nog

tallozÀ antlere gehuchten. Ook ile Plaatsnaan Boekelt van oor-
sprong Boekelt, behoort tot die groep var toponiemen'
Vàor wat betreft tle betekenis van aI deze plaatsnanen is men

in tle literatuur eentluitlig' rthoutrr of |tholtrr betekent |tbosrtl

bi jgevolg betekent Boekhouttr of rtBoekholtrr : BUJKE{BOS'

DaaraanontleentdusookhetGemertsetoponient|Boekent||zijn
naan.
óp.átt"".r"otl is hierbii tlat elke rechtgêaartle CeÈertenaar

dl afleiding Boekent van Boekhout haal kunnen gissent want cle

Gemertenaar heeft het toch ook over ttstippentts en overrrl,ies-
sentrr in plaats van over Stiphout of Lieshout" "

De teelt en het bruik van rrboekentrr.

Op verschillentle plaatsen in tle literatuur vindt nen voor
w-at betreft het gàbruík van het akLerland op de Brabántse
zandgronden .r""t"idt dat tot in tle vor ige eeuw boekl'reit, het
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belangrijkste zomergewas was. Boel${eit deed het goed op tle
aanalgronalen, ook op ale lichtere, én het had in tegenstelling
tot rogge geen rechtstreekse bemesting nodig. Boels^reit was
behalve een mooi gewas (net zeer honingrilce bloenen) ook een
nuttig gewas, want het ttikke tlek van de boels,reit verstikte.
het onkruial zotlat na tle oogst het lanil onkrui dvrij kon worden
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opgeleverd. De van Genert geboortige atlvokaat Paulus de la
Court plaatste in 1?98 een kritische kanttekening bij de -
overigens lang niet uniform - toegepaste vruchtwisseling op
het lanal in tle Meierii. Hii schrijft: trylen zaaijt telkenst
het eene jaar rogge r het andêre boekr,reit; soÍnnige zaaijen tot
tweemaal. ja drienaal rogger achter elkander op hetzelfde
landrr (6). In de recent verschenen geschietlschr ijving rrcê-

nengtl lantlbouwbedr i j f op de zantlgronden in Noord-Brabant van
18OO-1855t' wortlt geconcludeerd dat boelflÍeit als broodgraan
en tevens zomervrucht, voor de zandboeren een bijzonder wel-
kone conbinatie was. Als de rogge - het belangrijkste winter-
gewas op tle zantlgrontlen - bevroor of ile oogst om een andere
retlen mislukte, kon altijd nog boekweit worden gezaaid en

vervolgens als brootlgraan gebruikt. Onder normale onstandig-
hetlen wertl overigens zeltlen brootl van boeLwêit gebakken; wel
voorzag boehr,eitmeel voor een groot deel in de alageliÈse be-
hoefte aar neelspi.is (waartloor rogge werd uitgestrmard). Be-
halve voor menselilse consumptie (boekr,veitkoeken en boel$'teit-
pap) wer<l boelí,{eit ook gebruikt . als veevoer en onder meer

voór tret vetmesten van kapoenen (?).
Met betrekking tot tle consunpt ie door de nens rnoet hierbij
worden aang€tekend tlat het boeladeitneel allesbehalve surro-
gaat was. Voor het batd(ên van pannekoeken prefereerde nen
het boekr*eitmeel. verre boven de taxwebloen. De rrboekende

streufrr is in het Gemerts alialect in de lsrvaliteit van lieve-
Iingskost bekenil gebleven. rrBoekende meelrr gebruikte nen on-
der neer ook voor de bereiding vatr een ander inheens produkt
rrbonbàlliert oftewel balkenbrij.
Het gewas boekent was wel êrg gevoelig voor ongun€itige weers-
onstanrtigheden. De ilientengevolge vaak lage opbrengst heeft
er eind vorige eeuw toe geleid dat het voor nenselijke con-
sunptie benoáigde boela,reitmeel meer en meêr werd geï4nrteerd.
Voor eigen gebruik reserveerde evenwel de Brabantse en dus
ook cle Gemertse boer nog tenminste gedurende het eerste l$rtr t
van tlê twintigËte eeuw een trstreeprr grond voor het zaaien
van de boelqdeit. zoals de zandboer ook nog betrekhelijh lang
in een verloren hoek van drn hof hennep bleef verbouwen om

touw te hebben voor eigen gebruik.
De vraag sinds rvameer in deze contreien boekwêit wordt ver-
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bouvd. kan binnen het bestek van dit artikel niet ongenoeitl
gelaten r{.orden.
Tot voor enige tientallen jaren werd algemeen aangenonen dat
dit gewas, althans het zaadri+erd ingevoerd vanuit het oosten
ten ti.jile van de kruistochten. Modern stuifmeelonderzoek
heeft inmiddels echter aangetoond dat de boeln*eitplant hier
al groeide in het begin van de jaartelling. Vrij zeker ís
het overigens tlat de boelrarveit Das laat een veldgewas is ge-
worden (8). Aan het eind vaÍr de veertiende eeuw wordt de
boeln*eit voor het eerst in de schri.ftelijke bronÍlen verneld.
Het tot nu toe oudste bericht is de levering van viêr malder
trboicweytsrt in Middelaar bij Mook aan de hertog van Gelre in
het jaar 1394. Br in 141O kont de boelsrseit in een pachtcon-
tract van Uden voor. Van C.enert zijn uit deze vroege periode
geen aanwijzingen bekend dat ook hier al boelnveit werd ver-
bouwd. Het lijkt althans niet verantwoord (maar het is wel
curieusl) on aan het getuigenis van w{jlen nister van de Vel-
den al te veel conclusies te verbinden (g)' Hij naakte naÍne-
lilc neltling van het feit dat de oudst bekentle Genertse wind-
nolen De Beer, niet alleen dienst deed als boelnreitnolent
naar dat de stenen molenromp ook was gemetseld net boela,veit-
neel als specie.... Uit later onderzoek weten we tlat De Beer
tlateertle uit het nitlden van de veertiende eeuw (1O).
Hoe het ook zijr uit bronnen van een eeuw of wat later weten
we dat de boelsreitteelt hier in ieder g€val algeneen ingang
gevonden noet hebben.

Etymologie van boeln*eit en boekent.

Het l{oortlenboek der Netlerland,sche Taal (11) leert dat het
wooril boekr*eit is sanengesteltt uit boek (=beuk) en weit (=

tarwe). Letterlijk leidt dat tot beukentarwerr. Als toelich-
ting geeft nen d.at die naan aaJr de boel$reitplant werd gege-
ven vanwege de overeenkonst in vorn van de boekweitzaadjes
met de tlr ievlaklci ge beukenoten en de overeenkomst in snaak
met de tarwe.
Het taaLgebruik van boekent voor boelsseit buiktt zoals reeds
geschreven, wijtl verbreid. Aardig is nog te vermelden een
versje uit Btten-Leur dat de kinderen opzegden op rrBoekende

fooitr, een oogstfeest dat nen hÍeld na het binnenhalen van
de boekrrreit (12).
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Het versje luidde:

rrHooi, fooi ,
Boekende strooi
Haveren kaf
de boekent is af rl

Niet alleen in Noortl-Brabant, naar ook in Utrechtt
lantl en Linburg hield men het op rrboekentrr in plaats van
trboekhreitrr. In Vlaanderen bezigtle men ale vorn rrboeketrr.
Het lÍoordenboek der Nederlantlschê TaaI Verldaet het welhaast
algenene gebruik van de vorn trboeke(n)ttr uit het bijvoeglijk
naamoord boekneite(n). In het spraakgebruik rderd het van
boekede, na inlassing van een n tot boekentle en het. zelf-
standig naamwoord werd bijgevolg [boekentn. Eenzelfcle woord-
'afleiding is denkbaar voor Boekent van Boekhout.
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Toegift:

In tle herfst van 1921 attendeerde pastoor poell, micldels het
door hem uitgegeven rtKerkkl?;ksker, ile parochialen op een oud
Gemerts gezegde dat de vrouw moet kunnen huishouden rfop boe-
kende st8ppelerr (op boekneitstoppels ) .rrTegenwoordigrr, zo mopperde de pastoor, rrzijn er veel neis-jês die trouwen zonder die manier te kennen. Het huishoudên
zelf leerden ze nietl op het fabriek ook niet. En na het fa-
briek meenden ze genoeg gewerkt te hebben: moeder moest naar
doen. Ze lírêg€n prenie en ander geld in handen en werden er
dus aan gewoon, om veel uÍt te geven aan snoeperij, aan lin-
ten en aan strikken. Goddank zljn er nog wel andere. Maar on-
gelukkig het gezin, hraar de vrouw niet weet huis te houclen
Itop boekende stEppelert.....rt
De pastoor wiist hier op zuinigheid en op [eindjes aan elkaax
knopenll,
De oorsprong van het gezegde gaat r{at verder terug in tle ge-
schiedenis. Het slaat op rrhui.shoudensrt die van honger en ar-
noede niets anders overblêef dan aren en zaden te rapen na-
tlat de boeren geoogst hadilen. En op het stoppelveld vond men

. nog rÍel wat....
l{ereldberoend is het schilalerstuk ttde arenleestersr van Jean
Fl'anqois Millet, het trotse bezit van het Louwe te parijs.
Dit naar de realiteit van rrhaojshaawe op boekende st8ppelerl
geschilalerde kunstwerk dateert van 185?. Ook in Gemert waren
in die tijd nog heel wat arnen die net spanni.ng op de oogst
zaten te wachten.

(red. )
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