
EEN ANALYSE VAN GEI,IERÏS' STRAATNAi,IEN

door Ad Otten

ffiffifl anneer op 3 februari 1983 burgemeester Heldens een ge-
{ftVl[fff meenteli jke werkgroep straatnaangeving Ínstalleert en
ë++U daarbi j onderneer íngaat op de funktÍe van straatnamen
constateert hij terloops als bijzonaler kenmerk va.n de namen
in Gemert: de meer dan gemiddelcle lengte claarvan en de vele
kerk- en autoriteit geriehte naÍnen. Hij doelrle daarÍnede op
naÍnen die allen pas dateren van de laatste EO jaar. Dát is
ook de periode yaarin Gemert sr zlin kerkdorpen als woonkernen
a.h.w. uit hun voegen barstên. Het stratenpatroon van 1gBO,
net uitzondering van het Peelgeb ied, stemt nog in grote tijnen
overeen net dat van 3OO à 4OO .j aar eerder. Het zal daaroÍn
niemand verwontleren dat ook de straatnanen van lgBO over het
algemeen aI blijken te dateren van eeuh'en her. Het zijn
doorgaans korte nanen, die, ook al zijn inhoud en betekenis
niet altijd even duidelijk, onniskenbaar lijken aan te geven
een karakter istiek, kwal iteit of situering uit hetzij een ver,
een mêer nabij of zelfs nog herkenbaar verleden.De Oudestraat
ís een oude straat. Daar kan nen van op aan. Het is een weg
die onder die naam al genoernd wordt in é6n der oudste oor-
konden die op Gemert betrekking heeft (1326).
Historisch onderzoek kan ons voorts leren dat een naan als
Nieuwstraat in de volksnond, zal zíjn ontstaaÍr onder invloed
van het geheel nieuwe aanzicht dat dit gedeelte van de oud-
tijd,s geheten dorpsstraat verkreeg bij de wederopbouw na de
grote brand van 1785 die de bebour+ing aldaar aan weerskanten
van de straat volledig in de as legde. En uit h,eer een ander
onderzoek dat bijv. tle Kapelaanstraat zijn naaÍn ontleend aan
het gegeven dat in de 16de eeuw vooraan in de steeg die van
het marktveld naar ale Molenakker voerde, de kapelaan huisde
in de zogenaamde kapelanie.
Nanen als Heuvel, Berglaren, Zandstraat, I(rornstraat wijzen
niet op een situering maar op een geaardheid van gebied of
weg. Minrler stereotiepe namen als Kieboom, pandelaar, Boekent
en Wiinboom naken het gericht zoeken naar een naansverklaring
daarentegen een heel stuk moeilijker.
Bij een gedegen onderzoek is het op de eerste plaats van be-
Iang de oudste scbrijfrr'ijzen te vÍnden waarbij een beroep noet
worden gedaan op historische bronnen, die tot ile 15tle eeuw
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en lroeger kunnen teruggaan. Niet zelden blijkt dan rlat nogal
wat ourte toponiemen ernstig vermínkt zijn overgeleverd' Ener-
zijrts zal hèt vervagen van woor dbetekenissen onder de bevol-
kiig tlaarbij een rol hebben gespeeltl terwtl antlerzijcls alloch-
l""E ..lt"iu.en( zoals functionàrissen van het kadaster e'd')
mondeling overgeleverde benamingen naar eigen inzichten in-
terpreteèrden àn daariloor vervormden. Ook tle invloetl van de

inv-oering vaÍr de eenduittige spelling in het begin van de 19e

eeuw moet ttaarbij niet worden ontlerschat.
za ziin ons overleleveral namen a1s Verloren Eind (thans vir-
urundtátraat) ín plaats van Vloeieind en lrliinboom terwijl het
Uintlboon had noeten zÍjn. En 2o zou het oudtijdrs gespelde
Goorswynckel verhaspeltl kunnen zijn tot bijv. Gore Wijnkelder
i.p.v. tot Schoorswinkel (1).
In- verschillende afleveringen van Generts Heern zijn resulta-
ten van neer tliepgaantt onderzoek naar betekenissen van oude

toponienen gepubliceercl (2). Uit 
'lie 

reeks van artikelen ka^n

neir opmaken-dát het oude toponÍenenbestand niet alleen oude

struciuren btootlegt maar bovendien tld tlie op het eerste ge-
zicht verdwenen structuren van betekenis bliJken te ziin wan-
neer het healenilaagse zaken betreft van ruimtelijke ordening
en landschaps inr icht ing.
In 1931 pas zal Gemert voor het eerst afwijken van de onge-
schreven regel die zegt tlat straatnanen gebaseerd dienen te
worden op historische grondslag. In dat iaar $ortlen viif
nieuwe siraatnanen geÏntroduceerd tlie zijn vernoemd naar pêr-
sonen. In het cloor pastoor Poell geretlÍgeerde rrkerkklokjerl

wordt daarover opgemerkt dat veel nanssr het naar een rrvreem-

digheid" vintlen. De
pastoor bet:igde des-
alniettemin zijn in-
steÍnning zoals men

hiernaast kan lezen.

In Crêmerts straat-
naamgeving was een

nieuwe cultuur geva-
ren: in navolging van
andere leelal grotere
geneenten ging nen
ook hier stratdr noe-
men naar personen.

Nieuwe gtraatnamen in Gemert.
Boretpleín van de brug bij .Colen at tot aa!

de Kerk. :

van Ruyschenbetghstraat de nieuwe e{
van't Hoekje tot de Haag.

den Dubbótdeflweg de nieuwe weg van Ka'
Delaanstraat tot Boterfabriek.' Virmuntstraat de veÍbindiígsweg door he{
z.e. Verloren Eind.. Tommandeurstraat gaat va$ de Kapelaan-
stÍaat naar de VirmuntstÍaat'

Wa 'n vreemdigheid, zeggen veel menschen.
À'taar vrê zullen in ons Kerkklokje wel eens

uiteenzetten gaan keer. voot keeÍ, dat 't echt

Cimmertsche namen zijn!

Een weg$erd ingesla-
gen di*e de naamgeving ongeveer een halve eeur+ zal. bepalen'
óaarom alleen aI is het zinvol eens stil te staan bii de per-
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sonen naar wie de geneente haar straten benoende en naar de
achtergronden of zo nen wil mental iteit r{aauit de keuze voor
die straatnanen voortkwam,

Ter ere van gouverneur, bisschop e

Hoe groot tle voorkeur was voor tlit in Gernert nieuw type naam
moge $el blilcen uit het feit dat men in 1931 de naam Borret-
plein verkoos boven die van Markt of MarktpleÍn.Door de ver-
legging van de buitengracht on het kasteel vontl, in dat ge-
deelte van wat toen nog cfficieel heette Kerkstraat r een enor-
Íne uitbreiding plaats van het tloor de inwoners van Gernert al
eeuwenlang geheten rtmertveltrt. Een naam als Borretplein had
veel neer allure werd beargumenteerd en bovendien kon Gemert
daarmee laten zien trots te zijn op haax rgrote zoonr waar-
naar het plein werd vernoemd. Mr. A. Borret, zoon van de rent-
neester van de Duitse Order werd geboren in 1782 op het kas-
teel te Gemert, in de FYanse tijtl al geËerd rnet het erebur-
gerschap van Ámsterdam, werd benoemd als gouverneur van Ned.
IntliË, van Limburg ( te+o) en van Noorrlbrabart (1842). Eii was
lid van de Raad van State; vertrouwelíng van de koning enzo-
voorts enzovoorts. rrl,aat ons roernruchte maÍrÍren prijzen in
hun geslachtrrrzo citeerde pastoor Poell later uit de lleilige
Schrift wanneer hij verhaalt van Theodorus Borret, zoon van
nr'. A. Borret, die in 1836 te Rome priester werd gehriid en er
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rrtlen graad van Doctor in de Theologiett behaalde (3). In het
navolgende zal men zien hoezerc het met name de katholiciteit
was die ttekler bij de toewijzing van een straatnaam.
In 1931 kreeg ook een ander rrvoorbeeldrr uit Gemerts verleden
een straat. Het was connantleur Virmundt, die verd voorgesteld
als de nan die in 1662 Gemerts soevereiniteÍt veilig gesteld
zou hebben voor de al te rrinhalige geuzen van de ketterse
religierr. Pater Loffel-d noêmde hern: rrDe Bevrijder van Gemertrl
die zich had doen kennen a1s rrde onverzettelijke en ongenaak-
bare verdediger van het katholiek geloofrt (4).
Virmundtstraat ls*arn in de plaats van Verloren Eind, welke
laatste naam nen toch maar la-la vond, net name omdat de Ge-
nertenaar maar bleef spreken van het historisch juistere
trVloo j en66ngtrr, dat de bestuurderen van Genert als onwelvoeg-
Iijk en niet-netjes ín de oren moet hebben geklonken (5).
De Rui jschenberghstraat werd voorts genoernd naar Hendrik van
Ruijschenbergh, de landkornnandeur van de Duitse Orde die in
1587 de Latijnse School te Gemert stíchtte. Gerlacus van den
Elsen schreef over hen bij gelegenheid van het derde eeuw-
feest van tlie school rrdat de diensten door hem aan kerk en
maatschappij bewezen niet te beschrijven wa.renn.
Er dan was er nog Mgr. Den Dubbelden, een oud-student van de
Latijnse School die hier in het dorp pastoor yerd en het ver-
volgens zou schoppen tot bisschop van Den Bosch. Ook trdi werd
met een straatnaam betlacht in dat jaar 1931.
Met ale Cormandeurstraat (later veranderd in Julianastraat)
beoogde men tenslotte de geschiedhundige herinnering levend
te houden aan alle ridderleden van de Duitse 0rde die over
Genert in vroeger tijd de scepter zwaaiden.

Ter ere van de leden van het Koninklijk Huis.
Toen de gemeente Ín de treede helft van de dertiger jaren be-
sloot een 32-ta1 woningen te bouwen op de Molenakker, werden
de twee nieuwe hroonstraten tlie daar ontstonden genoemd naar
Koningin Wilhelmina en Prins Henitrik. Men cr0<omt niet aan de
indruk dat de naamgevers van 1931 in zekere zin het verwijt
werd genaakt dat zij niet eerst letlen van het Koninklijk Huis
straatnanen hadtlen gegeven toen ilaar ruinte voor was.Dit mo-
ge onder meer blijken uit het feit ilat in de vijftiger jaren
de Commandeurstraat werd ing€ruild voor Julianastraat. Prins
Bernhard en de prinsessen Beatrix en lrene zouden overigens
pas in de zeventiger jaren in deze wijk worden ingevoegd.
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ieuw ter ele van d.e rroemruchte r Duitse Riclclerorde.
Tn augustus 1948 verscheen van de hand van pater Loffelal een
publikatie getiteltl rrDrie Commandeursr waarin hij het leven
verheerlijkte van de baronnen VÍrnrundt, Van Loe, Van l{achten-
donk en Van Wassenaar tot Warmond (6). Over Virrmrntlt werd
hiervoor al geschreven.lÍassenaar bekleedde na diens doocl het
coÍmandeurschap om in 1691 bevorderd te worden tot landkom-
mandeur van Álde-Biezen. Hij heette te zijn neen groot r,rel-
doener der Handelse Kapelrr. Van Loe ontving de ridderslag in
1666. Over diens ouders werd geschreven dat zij waren ttuyt-
muntende personagien in waerê cleughden en eedelen starnme, op-
rechte pilaeren der Roonse religierr terwijl de Gemertse com-
mandeur zich als rrkloeck en vroom ridderr had onderscheiden
in de strijd op Ifteta rrtegens den algemeenen vijand der chris-
tenen den grooten Turckrt. Baron Van Wachtenalonk wordt door
Loffeltl vervolgens geschiltlerd als op en top rnilitair die ten
tijde van de Spaanse successie-oor ïoE (1?Oz-1?14) was opge-
klonmen tot de generaalsrang. IIlj was tijdens zijn coÍnnandeur-
schap naar heel even in Genert, vocht tegen de Turken in de
slag on Belgrado (fZtZ) en tegen rte SpaÍr j aar alen op SiciliË.
IoffeLd schrijft: ItHij had niet, zoals zijn twee voorgangers,
geschitterd aan het firnament boven zíjn konnanderije, maar
als een sprankelende neteoor haal hij zijn baan getrokhen door
de Gemertse hemel, die nog lang bleef nalichten van deze uit-
zonderlijke verschiining. Ridder Bertram hacl de lelie van zijn
blazoen rein gehouden en als een echte lauisvaarder de beste
tradities van zijn Orde gehandhaafdtr.
Op de Molenakker kwamen nieuwe draten die men prompt benoern-
de naar deze rrsterrenrr. Voorts krrramen daar straten genoend
naar de landkomnander i j Alde-Bieaen r+aartoe Gemert betmrde,
naar de grootnreester van de Orde, en naar een landkomnandeur
uit de 15ile eeuw (Cortenbach). Dat niet zonaar een wille-
keurige landkorunandeur die eer te beurt viel moest een arti-
kel bewijzen in de Gemertse Courant die Cortenbach oplepelde
als rrde grondlegger van de geneente GemertÍ. Een onjuiste
conclusie, die nog werd vermeld op het straatnaambordje ook,
en die kan rr'orden toegeschreven aan onvolledig onderzoek en
ovêrhaast interpreteren van é6n enkele oorkonde (uit 1421),
tlie in de oorlogsjaren werd getranscribeerd en gepubliceerd
door Dr. Enkfaar (7).
Hoezeer nen hier in GeÍnert in de ban raakte van wat nen toch
aan moet duiden als valse ronantiek van rte lang vervlogen
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ridderttd kÍan niet alleen tot uiting in de straatnaang€vingi.
De ridders werden er overal met de haren bijgesleept. De in-druk werd bovêndien gewel(t alsof het hier in het verledenbarstte van ale ridders. In werkeliikheid woonde er q) het kas_teel doorgaans hooguit 66n. Toen in ilecenber 19b1 Crenerts
lO.OOOste inwoner werd gêboren, had burgeneester De Bekkerhet over rrcemert als een kintl lan welgesteláe riddersl en bij een
yglgencle feestelilre gebeurtenis rterd ons clorp opgeblazen totrrdie eeuwenoude vrije en levensblije conmanilerije; vanwaar eenriddergeest is uitgegaan van geslacht op geslácht..."
En wie verr+ondert het dan nog dat het Bàrretplein het veld
moest ruimen voor eên Ridclerplein? De iloorsnóe_Genertenaarliet al die hoogtL'averÍj aari zich voorbijgaan en bleef ijs_
koud rrnertvelttr zegg€n. En tlat zou oot nièt veranderen toenin 1957 de g€meenteraad het béstuit nam het Ridderplein teverharden en in de lrant geschreven werd: marktplein wor ilt
eindeli jk Ridderpleintt.

Voorstellen van ter Loffeld
In de geneenteraadsvergatler ing van 2 naart lgSB werden nietalleên at0 straatnanen voor Geniert-kern rlefinitief vastgesteLd,
naar werden ook voor het eerst richtlijnen en nornen opgê_steld waaraan straatnanen Èoesten voltlóen. B & tÍ van Genèrt
had pater Ioffeltl aangezocht on voorstellen te doen en ad_viezen te geven. Het geneentebestuur hatt daarbij kenbaar ge_
naakt dat zij het nuttig achtte bij het geven vai straatnanenaansluiting te zoeken trij tle histórie. fn de Gemertse Courantvan 13 naart 1953 presenteerde Loffekl over twee volle pagi_nars rrDe Nier.rwe straatnamenr alsnede richtlijnen en plannen
voor de toekonst. Achteraf kan nen rlan constateren tlat Gemerts
geneentebestuur tot diep in de zeventiger jaren zal btijvenvaren op de koers die door LoffeLd was uitgestippelcl.Hij onderschreef de grote historische waar áe ván oude topo-nienen, hij was voorstander van het zodanig kiezen van nanen
dat- de straten van bepaaLde wilren een eenhàid zouden vormen.
Zo liu'eeg de Molenakker door zijn voorstellen naast de com_
mandeursbuurtrr veel duidelijker een roranjebuur.tu. Een kas_teelbuurt ontstond door námen als Ridderpiein, Kasteellaan.H. Geestlaan, Jezuitenlaan, Scheidiuslaan- en Hoef. De nieuwewiik op Berglaren en de uitbreidÍngen clie daar zouden volgenwerden voorbestemd roor oud-bestuuráers van Gerneri. Eên aantalschouten uit de 1?de eêuhr en een president_schepen uit clezelf-de periode kregen alvast een stràatnaam, terwi3t geschreven
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' In rrkasteêlbuurtrr : Dikenlaan rderd Jezuitenlaan.

werd alat Ín tle toekonst ook burgemeesters daar niet zouden
nisstaan. Verder r{erden de dertiende en veertiende eeuwse
Heren van Gemert, die van geslacht op geslacht Diederik heet-
ten, vereeuwigd in de Diétler ikstraat. De ran Gemet geboortige
rrzeeheldtr Jan van Amstel, waárvoor Joost van den Vonalel toch
naa.r een grafschrift dichtte, kieeg daar ook een straat. Dat
laatste lijkt nisschien wat inconsequent, maar r{ranneer men
dat beziet tegen de achtergrond van het voorstellen van be-
stuurders in streek- en dorpsg€schiedenissen van die tijd,
als een soort van volkshelden dan is het toch ook aarmeÍneliÈ
dat men een algemeen erkênale rzeeheld[ hield voor êên be-
stuurder.
In het overgangÊgebied tussen de outle bebouwing en de nieuwe
r+i!r Berglaren werd in de naarngeving overigens nogal wat ver-
scheidenheitl aan geschietlkuntligè herinnêringen ingebracht.
Van oudsher bekende nanen werden gehandhaafd (Fbans Brugske,
Kieboom; Stroon) of verwerkt (Berglàrenstraat, Groeskuilen-
straat). De Bisonstraat weral-zo $ènoemd om daármee de herin-
nering te bewaren aan-de Bison-tánkctivisie tlie Gemert bevrijd
zou hebben op 25 sept. 1944.-In werkrlijkheicl rr.aren dat niet
de bisons rnatr de rrchaBing bullrstt (8). Straten werden gqnsnd
naar de predikheren en twèe priois van hun klooster aan het
Binderseind dat ze daai bouwtlen en bewoonden in de veertiger
iaren van de 17de eeuw. Voorts kreeg rte oprichter van het
later vanuit Crenert naar St. Michielsgestel verhuisale doof-
stomeninstituut een straatáaam alsnêale ronze eigenl pater
Gerlacus van den Elsen, de onvergetelilr geblêken boerenapos-
tel. Loffeld had toen ook aI in gedachten een hele wijk in de
toekonst te vernoemen naar geesteLilren: parstoors, kapelaans,
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paters en rrberoêmd geworaleirrr oud-stutlenten van de Latijnse
School. Het feit dat in 1953 twee nieuwe zijstraten van ale
Deel werden genoernd naar Torrentínus en Macropedius , Generte-
naren die naann verwierven in de onalerwi jswereld van de 16de
eeuw, zou er in de '?O-er jaren toe leitlen clat ftnert een
schrijversbuurt la'eeg. Imers toch o& van de beide rrgeleerderr
oud-Gemertenaren waren boeken uitgegeven. De naarngeving Ma-
cropediusstraat die rverd beDaalal tloor het feit dat men aan-
nam dat hii geboren werd op het slotje in de Deel is intussen
onjuist gebleken (9).

Molenbroek weral Papenbroek en Oliekelder êen raadhuisbuurt.
De woningbouw die in de 6o-er jaren in Molenbroek een aanvang
nantr, zou, ver verwijderd van ile religieuze buurt tussen Flans
Bnugske en Kieboon, eën niëuwe ên veel grotere buurt net dat
kerunerk doen ontstaan. Mgr.Dên Dubbelden liet nen zelfs ver-
huizen van de ene buurt naar de andere. Nu kwam hij te lig-
gen tussen rectors, prel-aten, een pastoor reen vicaris en nog
een monseÍgneur die allerDaaL een of andere band met Gemert
hatlden. Toen in een tweede bourrfase aldaar opnieuw allemaal
geestelijken daar een plaatsje kregen, \ra€r daaronder ook pa-
ter Loffeld. Anekdotisch is het verhaal van de weddenschap
tussen hen en De Bekker aarlgegaan over wat er het eerste zou
zijn: een door Loffeltl geschreveí Geschiedenis van Gemert of
êen naar hem genoende straatnaam.
Intussen werd Molenbroek spottentlerwiis al rÍel eens aangeduid
met Papenbroek en daar kon tle, nogelijk onder invloed van de
oecomenische getlachte, lngevoegde Predikant Swiltlenstraat
niets neer aan verhelpen. Ook in rle kerktlorpen Handel,Mortel
en Elsendorp had nen intussen, zij het natuur l{jk minder wijks-
gewijsr straten g€noend naar geestelijken uit hun parochiê-
of rectoraatsgeschiedenis.
De wijk Oliêkeltler wertl vervofgens aansLuitend op de schout-
en presidentstraten van Berglaren genoemd naar buB€[Eesters,
drosten, functionarissen van het overígens naÍrr zeer kort be-
staan hebbende Gemertse trrealêsgerecht, een notaris, secreta-
ris, dokter en fabrikant. Dé bèide laatsten waren zêer in-
vloedrijke notabelen die zich ook ín bestuurszaken mengden.
Uit de periodê van de bevrijding werd nog Town Major Drake
opgediept, terh'ijl de algemene versLagenheitl na de noordaan-
slag op President Kennedy bewerkstelligde alat tle straat die
nen op had willen dragen aalr oual:burgemeester llaest nu naar
een niet-Genertenaar wertl genoend. De president val de Ver-
enigde Staten r4rerd op 66n hoop geveegd mêt de bestuurders
van onze gemeente.
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Naar nieuwe straatnanen.
llanneer in het niilden van de jaren zestig meer dan 1OO narnen
worden vastgesteld voor het buitengebied dan blijkt daar nog
steeds de voorkeur voor een wijze van benamen alie ran oudsher
dateert.
l{aar rnogelift werden oude toponienen gehandhaafd. IÍanneer die
ontbraken werden geschiealkundige herinneringen of nog zicht-
bare kennerken in de nanen vastgelegd (Schuurkerkr*eg, Bosweg,
Dennenweg etc.). Terrr'ijl een naan als De Wolff van Westsrcd.e-
weg vergelijkbaax is net oude toponiemen als Lorlclerdijk en
Kapelaànstraat. De personen naar rrie deze rrregen $rerden ge-
noend waren respektieveli jk grootontginner/exploitant en be-
woners daar ter plaatse, Op het--eerste gezicht |stadsr lijkt
tle I vogelbuurt I die weril gecreëercl in het agrarisch gebied
even buiten tle bebouwde kom van Mortel. In rr.êrkelijkheid is
het een groèDering van nanen ( leèuwer ikr,veg, patrijsweg, lij-
sterweg e.a.) rond een meer alan 1OO jaar bekènd toponien Íde
nachtegaal.rr.
Alles wijst er op tlat tegen het êind van tle jaren zestig men
op het geneentehuís meer <lan $enoeg had van het toebedelen
van straatnamen aan I persoonli jkheden r uit Gemerts ver}eden.
Meer zekerheid lijken-nu tè bíeden ook buiten de gemeente-
grenzen bekende namen. Churchill en Kennetly, als leiders van
wat nen noemt de vri.je wereld, kregen een straatnaam evenals
de uit rooÍts-polit ieke liu'ing voortgekomen figuren als Schaep-
nan én De Quay. En in de ?O-er jaren krijgt Gemert dan een
hele buurt van nationáal bekende dichters en schrijvers. Men
nan gêen enkel risico. Geen noderne scbrijvers.
Voor d.e industrieterreinen kwan nen vervolgens uit de bus net
de fabriekerig aandoende naimen Industrieweg, Ni jverheid,sweg
en Enêrgieweg. Definitief leek êen einde-te zijn gekomen aan
een eigen cultuur in de straatnaamgeving.Burgeneêster de lÍit
beloofde een ambtenaar op het Departenent van Onderwijs in
Den llaag een straatíaam als Gsnet een MÁvo/HAv0/Atheneurn zouIaijgen. Een grapje. Het resultaat: de Willem de Haasstraat !
Zeker niet minder rnerln*aardÍg ie de benaning voor de te re-
aliseren nieuwbouwwijk (Paashoef) naar eên gebied dat geheel
elders ligt (1O).
Daartegenover staat dat outle toponienen als pe{j - alat is het
Gernertse meervoud voor rpaclènr- en Elcling tot officiËle naam
werden verheven, terwijl voorts bijv. heel toepasselijk hrerd
gekozen een naan als BÍínenaloor voor het verbindingssiraat je
tussen Mo lenakker ên St. Annastraat.
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lÍanneer het eerste tbe[rlan van rtbestemrningsplan paashoefr in
uitvoering kont stelt de in 1983 ingesêIde commissie straat_
naangeving voor om namen te kiezen die in verband kunnên wor_
den gebracht net het beeltl dat het landschap hier vroeger
bood. En zo werden Bogerdi Evieveld, Imhof, Kouter, Misse,
Ripskant, Schaarhout, Vlasakker, Wetering en yijst aan hei
Gemertse straatnanenbestand toegevoegcl.

Naar een evaluatie.
$ie zal het bestrijden? Gernerts straatnamenbestand heêft his-
torische waarde. Daai ri.n vindt. men niet alleen:terug een oude
dorpsstructuur en vele,geschiedkundige herinneringen naar
ook, en dan net natne voor wat betreft de 20ste eeuw, een as-
pekt van levensbeschouwing en denlgtroon dat rle dorpsgeneen-
schap van bovenaf fijkt te zijn opgelegd.
Het moge ook duidelijk zijn dat in onze eeuw, elke rti;dr
zijn eigen nturren is gaan kiezen. lÍanneêr men terugziet op de
aaneenrijging van straatnamen tot het bestanal clat Gemert nu
heeft, dan onderscheidt men een tijd gekênnerkt door reen be-
vlogenheid van ridder.Iifte ronantiekt, een periode waar in ook
de katholieke ideologie - als enig zaLi$lakende - net opper-
gezag wordt bekleed tot zelfs op terreinen van sociale en
econonisshe aard (11). Dat laatste hÍan als een reactie oprmodernistische I stromingen die algeneen als een gevaar wer-
den gezien voor geloof en zeden.
Het voorgaande kont tot uiting in de naar ridders en geeste-
lijken genoende straten van de woonwijkên Molenakker. Berg-
laren en Molenbroek, In Oliekelder lrnramen vervoLgens de be-
stuurders van de geneente aan bod. Toen werd de gezagsdrager
op een voetstuk geplaatst. Het is daarbij oprnerkens$aard alatrGemerts hooggeplaatsten t telkens in persoon rver den geëerd,
terwijl veelal slechts functies en titels aan die verering
ten grondslag werden gelegd. Het typeert de rpersoonlijkheicls-
cultusr. En al voert het te ver om nu naar vergelijkingen te
gaan zoeken mêt wat in het naburige Duitsland ontaardde in
het Uebermensch-ideaal r verbanden zijn er zeker wel. GenoeÍnd
kunnen worden: Het zonder enige kritiek geloven in, en ver_
trouwen op gezag en autoriteit, die twijfelaars. ongelovigen
en andersdenkenden bestempelde ( t ausradierte r ) a1s heidenen
en oproerkraaiers. Dat keÍnnerktê ook onze leefgeneenschap in
Gemert .
Toch wordt met het bovenstaande allerrninst beoogcl te geraken
tot een grote opruiming in het straatnamenbestàna. Integen_deel. Voortbordurend op het reeds gestelde rdai elk .tijávak
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zijn eigen namen kiestt, dan is slechts een bezinnen op zijnplaáts, welke nanen ní gekozen.noeten worden.

De geschi edschrijving heeft inhet verleden veel recht g€praat
wat krom was. Zij stond ook in dienst van macht en rnachtheb_ber. fn de noderne tÍjd rnoet zij zich echter meer en neerlaten leiden door wetenschappel i,jk verantwoorde studies naar
achtergronden van beleid en gedragingen van rêspektievelijk
bestuur ei'l bevolking en de wisselwerking trssan beiden. Steeás
neer aandacht is daardoor uitgegaan naar de geschiedenis vanrhet gewone volkt. En het zal niemand verwonderen dat datleidt tot êen herwaardering van de personen ,rit h.t verledendie ftdwarsrt Iagen. Want zij zíjn het vooral geweest die door
hun kritische stellingnane uíteÍndeliik rdegen openden naar
rneer openheid van bestuur en verdergaande denocratisering.
Nieuw geopende wegen zouden echter niet naar hen worden gó_
noemd Ínaar we1 naar de functionarissen tegen wie ze waren op_
gestaan,
Het is de veranderde ktjk op de samenleving clie het lijkt te
rechtvaardigen orn bijv. de nog onbenaamde rwandelgangen I inof bij de bebouwde kon te doen heten naar controversiÈle fi_
guren uit Generts verleden.De conflicten r+aar zij in verzeil_
den zijn veelal neer dan alleen signalen van waa er onder de
oppervlakte rspeelder in de tlorpsgemeenschap. Aj bieden voed_sel om al te gemakkelijk aanvaar de theses, àlu-a.t de samen_leving van weleer rslaafg en volgzaan r was, te doorbreken.
l{e leven in een tijd waarin meer dan ooit tevoren, en op ve_lerlei w{jze, de hoop wordt uitgesproken conflicten te aècep_teren als een realiteit. Hoóp die gevestigcl is op een groei_
ende bewustwording van dat conflicten niet voortkomen uit het
gemakshalve gestelde t dwaisliggen I maar uit tegenstri.jdige
wensen en behoeften die zich niet alteen in een samenlevin!,
maar in elk individu afzonderlÍjk openbaren.

De democratie wordt alom gezien'als een waarborg voor ttatieders mening reeht wordt gedaan. Conflictstof btijft echterte allen tijde voelbaar in de algemeen aanvaarde Ínaar desal_niettenin zo tegenstrijdige gezegilen Ídë neeste stenmen gel_
denrt en rrtwee tegen é6n is toch gerneenn (12).
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NOTDN

1. Het lezen vatr êen tij! in plaat6 van een r1r, voor de vêelvuldig
j-n oude tekaten gêbruikte lyt, he€ft op vele plaatsên tot
fouten A€leid ia de straatnaangeving, D€n duidefijk voorbeeld
daarvan Ls d€ rrl{ijn}eld€rwègrr l.n de aklers tussên Besk €n Liêshout.

2. Van de hand van Ad Ott€n vêrachêen in Gen€rts Heem achtêrè€nvol-
gens: De geschied€nis van ê6n straatnaam3 De Vloojenêengt (1977),
Dê plaatsnaam Handet in h€t verleden (19?7), cêmertse ing-namen
(1980), Het i,oponiem ,In het dorp' (1981), De Rips en de Beêk
(1981), Nier Dribbelhei maar Dribbetei (t982), van Yindboom toi.
Yijnboon (1983), vraastêkêns bii Lodder en Lodderdijk (r983).
Jan Timmers publiceerde ln Cemerts Hêem in 1983t Toponiemên als
Têr Ynde en Yrtdhovê, -

3. Dê fami1ie Borret, artlkel va.rr pastoor Poell in Officieel l(€rk-
bêricht vaD de k€rken van Gemêrt (1936),

4. Ed, Loffeld, Dri€ Commanaleurs, 1948 (Bib1. He€n <amer - Ruisschêí-
bersstraat 3b).

5. Ad Otten, De geschiedenis v€ur eên straatnaam, Dê Vloojeneêngt,
cemerts H€ên In'".6T (1977).

6. Vgf, 4). Zis ook Gemertsê Courant 13 maart 195J ovêr ÍNi€uv€
Straatnalnsnrt,

7. Dr.Th.C.Enklaar, Gemeenê Sronden In Noord-Brabaltt ln dê Mlddêl-
eeunen, 1941r p,31'l-319t no.l59. Foutlevê lntêrprêtatloa ln êen
êrtik61 rrDe oorsprong dêr gêm6ênts Gemel.trr door ptr.Loff€ld ln
de Gêmêrts6 Courant van 27,?,19\61 als nsde].e toêlLchtl.ng kan
nog dlenerr Het oorkondenboek van Gênert: Ult oorkondê van f395
blijkt dat g6m€n€ grondên a-1 voor die tijd varsn uitgêBsv€n, têr-
vtjl ach€pênbankên Ln Gemêrt al functloneorden in de eorato }'clft
van de 14de eeuv.

8. Hêt dagboêk van me€st€r Derks valr 5 sêpt.19lr4 tot 5 mei 1945,
Busse1ko nr.3., uit8, Heênkund€krln8 G€mert, 1980, 2ê druk r
Corrêcti€a en aanvullingênr rtD€ biaona zljn noolt ln Gemêrt
gewêeatn.

9. Àd Ottèn, Het geboortehuis varr Macropedius, GeÍr€rts Hêem 1977.
1O. Dê oppoaltiê in de gemeêntêraad had aI zo la.ng €n zo vaak aangê-

dron8€rr op uitbreldin8 van Gem€rt in Groeakui.len, langs Loddêrdijk
ên Rooy€nhoefs€ Dijk, dat toen d€ mêorderhoid van de raad ul.tein-
dêlijk dl enovere€nkoma t ig mo€at bèalui-tsn, men kennoltJk op!eerde
woor een naam diê de herlnn€ring aan de oppositie moest vêrvagên!

ll, In ale pausêlljke encyclj-ek ÍquadragosLno Arlnoí (Pius Xr, 1931)
rerd g€schrevens nvoorop g6steld moet worden, sat regds Leo XrII
onomwonden ultgeaproken heeft, dat ulj het rêcht en d6 plicht
hêbbên om nêt oppêrSozag t€ begllssen in kweatlea vatt 8oc{ale ên
economiache aa!d, krachtons hêt felt dat on8 door God de achat
der rraarh€id ls toevertrourd

12, Àan deze Íanalys€n zou ik het voorstel vlllen koppelen om d€ pad
tussen BIoemêrd en Kruls€ind/Pandê1aar te vêrnoemen naar P€erkê
Sllts, Dit voorstol spruit voort uit d6 door nij in do Catalogrrg
van de vêillng ten bate varr boeronbondsftuseum Patêr Van d6n Elasn
onder nr.189 aangebod6t! dienstr lalleÉ ln het I'€rk te ats116rr on
straatnaam naar kopêr t6 doen noement (toper was do faío.v,d.Boom
voor.Fl.42i,-.
Hierna volgt ê6n korte sch€ts van Pêêtkê Slitst

#r
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