
Gemertse ing-namen
door Ad Otten

et is een bekend gegeven dat de Gemertenaar het over
rrEzzingrr heeft als Esalonk bedoeld wordt. Zo heeft nen
het in Genert ook over ttBoering en Keldingrr in plaats

van respektievelijk Boertlonk en Keldonk. Het is trouwens niet
specifiek Generts dat nen van rtdonk-nanenrr zogenaamde tting-
nanenrr maakt. Tot ver buiten de geneentegrenzen treedt dit
verschijnsel op. (ln Oirschot hebben ze het bijvoorbeeld over
ttSpooringrr in plaats van over itSpoordonkrr. )

De benaning rtEz-
zingrr is nooit of-
ficieel geworden.
De tlaarvoor ver-
antwoordelijke o-
verheid is kenne-
lijk uitgegaan van
de ongeschreven
rrregelrt die vindt
atat straat- enlof
g€huchtnamen voor
eenieder begrijpe-
lijk en duidel.ijk
noeten zijn.En claar
is wel wat voor te
zeggen.

Den Elding.
Toch is uiteinde!.ijk
d.e Gemertse over-
heid gezwicht voor Ezzings kapelleke
de vasthoudendheid waarmee de Gemertenaar van Donlmarnen ing-
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nanen naaki. Enkele jaren geleden iÍnners l'Í'eeg rt nieuwbouw-
wijkje achter tle molón in <te Deel tle officiËle naam rrden El-
tlingir. oar" naam werd vroeger gegeven aan het hele gebied
gelÀgen tussen Pandelaar, Deel en Groene Steeg. En slechts
bii weinigen is bekend dat de oorspronkelijke naam rrEldonkrl

is. Terwijl Estlonk steevast rrEzzingtr werd en wortlt Senoend t
maar als zotlanig nooit wertl geschreven, bliikt dat rnet het
toponiem rrBldingtr wel het geval te zijn geweest. Sedert de

acirttiende eeuw werd ook in tle officiËle gesehriften (sche-
penprotocollen e.d.) nog slechts rrEldingrr gebezigd. Alleen
de familienaan ttvan Eldonkrt bleef de verhollandste naan aan-
houden.
Hieronder volgt een opsomtring van gevonclen schriifwiizen rnet

tussen haakjeÀ geplaalst het jaartáI van verneltling (1):
(1829) in tle Eelrlonc
(1403) de Eyldonck
(1480) lant in die Eeltlonck
(1495) de Deeldonck
(1664) in de Eldonck
(16?1) ale vael Eklonk; ale Coppensteghe in ale Eldonk
(t7lo) teullant in drElilingh
(7?1.2) ile vael Eldinsh
(r?t?) ilrEklingh in rle Pantelaer

De Deusing.

Ook de veldnaan rrDeusing , tlie gesitueertl noet worden ergens
tussen Galgenveldseweg en Daalhorstt bliikt bii nader onder-
zoek van oorsprong een donknaam te zijn.In de Genertse sche-
penprotokollen treft nen o.a. de benaming aan: rrden FYansen
Bempt in tle Duysdoncqtt ín 16??. En in 1685 dan blijkt die
Ftansen Benpt te liggen rtin de Duising" (2).

Kent iemantl nog andere Clenertse ing-namen?

NqfFI:

(1) Rijksschief Dên Bosch; Inve'ta.is rooanderii lrchief vd de Duitse o'de' Iív'
-i. zos en ?49. Gelert, 496 f' 1/tv., R119 í. 1O9, R12O d'd. 10-3-1671' d.d.
17-2-1671. R126 d.d' fcbr' 1?1O' R127 f' 135' R128 f' 245'

(2) R rsfiBi Cênert R 121 d.d. 2?'12't671 en d.d. 6-2-1685.
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