
VRAAGTEKENS BIJ VERKLARING LODDER EN LODDERDIJK

door Ad Otten

ÊÊÉ* oekend naar een verklaring voor het ontstaan en de be-
\WAl t.u""i" van het Gemertse ioponiernrrlotltler dijkrr dan stuit
W, ^"n telkens op allerhantle ongunstige betekenissen die
in het woord rrlodderrr verankerd zouden liggen,In het Middel-
nederlanalsch Woordenboek van Verwijs en Ver dam wordt geci-
teerd rreen lodder of horenjagherrr en rrU ende ni naecht wel
jammêrên, dat ghi hadt eenen lotlder, eenen pape, tot eenen
vader!rr Als betekenissen van het zelfstandige rnamumrd rrlod-
derrr rr.orden achtereenvolgens opgesomtl:
a) Een ongebondene, losbol, wellusteling, liederlijke kerel.
b) Potsennaker; ook in het algemeen gemene kerel, lage, ver-

achtelijke of genene vent, deugniet, schavuit, schoft,
sneerlap. Meernalen als scheldwoord gebruikt.

c) Landloper, vagebond; hij die geen vaste woonplaats, geen
onderkonen heeft.

Zowel bij b) als bij c) wordt evenwel opgenerkt dat lodder
niet altijtl een even ongunstige betekenis heeft en verder
wordt geschrevên tlat rrpotsennakerrr -in de betekenis van kun-
stenmaker, nuzikant - misschien wel de oudere betekênis van
het woord is, I doch rlaar de oorsprong van het wmd niet vast-het woord is, r!&qh rlaar de oorsprong van het wmd niet vast-
staat. is ook de oudste betekenis onzekerr.

Uit het voorgaande zal het duidelijk zijn geworden dat de
uitdaging om net een verklaring voor ontstaan en betekenis
van de Gemertse trl,odderdifrrr op de proppen te komen, groot ís!
TeÍneer omdat thans als onderdeel van het bestenningsplan
Paashoef het rrPlangeb ied-Lodder di jkrr wordt bebouwd en zeker
ook omdat door het voorkonen van dit outle toponien in Gemert
een nogelijhe verklaring gevonden zou kunnen worden voor een
oudere betekenis van het woord rlodderr-
le Lodderdijk is van oudsher de naam voor een Sedeelte vaÍI
de weg Gemert-Ilandel en wel vanaf het punt waar de Rips ter
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hoogte van de oude hoeve Vogelzang (ttrans zwembatl) de weg
ls'uiste tot tle bocht $aarna de lange rechte weg naar llantlel
aanYangt.
Het huidige complex van zwembad en sportpark aan de Lodderdijk
was ïa'oeger het grondgebied van de Duitse Ordens goederen. Vo-
gelzang en Voortse Hoef en alles wijst erop dat rle gronden
zowel westelijk als oostelijk van rle Loddertlijk al neer dan
vijf eeuwen geleden in cultuur zijn gebracht. De buurtschap
kan voorts met recht worden aangewezen als een buurtschap van
g€goêde boeren. Als meest bekende rlodderdijker I zou genoemd
kunnen worden de zoon van de pachter van de hoeve Vogelzang,
Laurens Lenarts van den Bleek, onstreeks 15OO geboren en la-
ter in Italiii als hofdrukker van de Hertog van Toscane onder
dê naam Laurentius Torrentinus bekend geworden. Diens broer,
ook een Lodderdi;iker dus, zou het in Genert schoppen tot pre-
sident-schepen. Binnên het kadêr van dit artikel moet echter
als meest interessante figuur worden gerrrezen naar een in een
schepenakte uit 1529 genoemde Joost die Lodder(1). Deze per-
soonrin een andere akte genoend lJoost Art Schenerts die men
heyt die Lodder I (z), is in 1529 de eigenaar van een erf dat
grenst aan eenrhuys entle hoef ter stede geheyten in die Han-
delse Voertr. Bij het vernenen van deze plaatsaanduiding zal
iedereen die ter plaatse een beetje bêkend is denken aan de
aloud.e Voortse Hoeve op de Lodderdilr, die in 1965 door brand
verloren ging. In een akte var 1530(3) duikt opnieuw de naan
op van Joost de Lodder nu als belendentl eigenaar van een an-
der perceel dat wordt onschreven als rhuys ende hof gelegen
ter plaetse aen die Voertsteegh streckende vander hoeven Te
hrauwe totten straete toer. Daar het goed Tê l{auwe bekend is
aI uit de 14de eeuw als een leengoetl van de Duitse Orde gele-
gen op de Doonhei, een eindweegs ten noorden van de Voortse
Hoeve, heeft het er inderdaad alle schijn van dat rnet het
hiervoor genoeÍnde I huys ende hoef in die Ilandetse Voertrniets
aÍrders bedoeld kan zijn dan de in de herinnering van vele
Gemertenaren nog voortlevende Voortse Hoeve.Met deze conclu-
sie is in ieder geval bij benadering ook de plaats van de ei-
gendomnen van Joost de Lodder bepaald, die .getegen moeten
hebben ten noorden van de Voortse Hoeve pal v66r dê plaats
waar thans de weg Genert-Handel overgaat van Lodderdijk in
Hanrlelseweg. Uit de hiervoor besproken akten kan nen voorts
olmaken dat de naamgeving Loddertf$ in het begin van de 16de
eeuw nog onbekend was hetgeen alleen maar kan betekenen dat
die straatnaan ontleend is aan ile daar woonachtige farníIie
Lodder. Pas in de tweede hetft van de 16de eeuw tref ik voor
het eerst de benaming rlodderstraet opten Dijckr aan in de
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Platteg.ond van het landêlijenc omplex
van Voortse Hoewe en Vo€elsankhoewe
aan dè Loddeldijk, velke is samenee-
steld uit 18de êeuwse tekeningen be-
Íustende in hêt Kommarderij e-Arc hi e f
wan Genert te I a-Her.t oeenbo sc L.

....

\
I r\r !l

i lij
Y
Not

.l I
rl

\
'\,
',1,

ri
.t

'I't
Il r'
ll
tl

tr'
ti:
l!tt

tl
Irl
ti

l;;

t
!
{
I
I

li
a
I
I

!:

t'
!
'l
I
Ilr

tr
It

l1

t

I

tt t ,
.:t r'

i' *r
i:i:

i':,;,.jt 
r

l,iL'l
I t'l

ll!

tlt
al I
t ri
l,r

Irtr'
i .!i '

iïi

ll
ir
!,

lr
tyl
1l

JI

iil
5ï

'. I rr!

I r"|
j,i 

l

at.'l

l*ii

I 
;,i:
I 
',

ii:i
, lr,'l.! r.;

lrl
!r

I.o.

. lf'

.l;'

r"l ,lalrt l,tr:
Ll'j

)

,t'
.l
I

I

)

t'
' ,t'
l.r

I

.!
:!

lt

I

\ti

t

-t

J

i':il
; '. ,

-'t 11-



cernertse schepenprotocollen(+). De hier bed.oelcle akte hardeltover een erf dat ook al- in- de eerder O**.r.." akte van 1S2gwerd genoend als (zuiderijr..j n.r."àr"e'íli^ïii""" en hoef indie Handelse Voert r.
Tussen 1S?? en 15g1 is Joost de Lodderrde vermoedelilre naam_gever van de straat. "":ïlud9l. u iJ-.J""tËà"".r0" jaar aa_teert een akte waarin hij_arle d;";;;" "ï;-Ëlrnert 

.,errnaartaan zijn zoon Aerr. terwijr i" 'lsÀt;;k.iu 
ï."rt. LturbertJoosten haar" deer verkoopi ,ri.t,rruys-eniJ^ ioi, àu"" Joost denLodder inne bêstorven is-ende r" ápaà"ï.ïJà" uï, 

"n getegen,,ii iï:.ï:ï':ï l;:,"'3::', 
(st: Ë";;'*ËÏïi'!',ouu."o,5o,é

ro"..;;;;;u' ;, Ë^.i"ii. :ïïi ]ff ï:,, #i .:jj,i._ "1i,.;Í,ïï:tingen heefr op de Londerdrlr._*."i ;ï";";;#,rs91 verwerftLyske Goirdt Lenardts v
sen Laurent iu" r,""""t iff3ï"iiï:*.i il"ï:.;:".iï**fff:"1":rhuys ende hoff rnet erf qpt,gn Loalderdijckr. Als é6n der be_lendingen in tle desbetr
culenstegher (6). 

effende akte wordt opgegeven I de Groes-
uit een akte van 1596 zou men op kunnen naken dat toen de her_konst van de straatnaams,
u.r..,a *., o'áï;ï;'ff::ff.;"ï"ï.:; j#:t::"**ff: ;" ï:itaen de Lodders straetï 

Íz)._ ou tr.à.i." '"""=iïost 
ae r,ooaerwaren toen in ieder eeval ook nog i;- c"r;; ïJonacrrtig want

::"'#":ï5:"'ff:"ffiÍ''q'e"t'rJosien Ë-';";;:" ars voosd
a. 

"."roop-"u,, ;;' il;:;r:L:ï:rlË.ffï::3ï.rïTl:llff lji5'"l"ytl den Lodder (e).Het rËit E"t lJiï""ïIJt." .re Loddernu niet bepaatd als ale ::Tste de beste 
-c.rJii"nu* 

g.riunrnoet worden noge voorts btijken "it 
-rr"i"r" 

il,,,ili nr: in 16o2ygor de Gemertse schepenbaaË .." ;;.t;;i;Ë""ïïi*, 
"* oud_borgemeester van cenerr- terwijl-hij i" aitr"iiu" jaar, hijis dan 62 jaar, nos o"*."u."-"iá'i:*#""'f;;; koopt op oeverrehei (9). voorts wárdt op het eind lrur'u."iuo. eeuw nogeen interessant toponiem uae fta"stensc*nïo"1. Lodderalijck,rgenoend ( 10) . rk rneen "oit ..g..,;'g.i"'.L"i."i.oben van eenveld op de Loclilerctijk ríaaxop de verpii.t lt"S""r"ite jaarlijkseen aantal kaarsen te raten brandËn- 

-"..,"t.t-ir.ve 
Vrourvkevan Handet. Moseli.jk dat het toponien ;Ë;.;;;=;*p,r aên dieverplichting werd ontleend.

De faÍnitienaan (De) Loaa,ro' en n i el rn-e J ï; *:;ï:;.ff ï,' L"..lff i. iïJËïiïli.rlil jl:dijk is evenwel onaigebioken ii e.u."iiïffiJff:
-'t 1 2-



Samenvatt ing en conclusie
fn de tweede helftvan de16de eeuw kwam de straatnaaÍn Loclder_dijk in gebruik, welke naam moet zijn ontleend aan de daarter plaatse h'oonachtige famirie van áekere .roost ae Loaliter.De rneest algenene betekenissen voor het ,uoo.à ioaoe"rts los_bol, wellusteling, landloper en vagebond, kunnen zeker nietin verband worden gebracht met dezà tamiiie. iet tort in ie_der geval erg onaannenelijk over, zeker irr-.ur,-tl5a dat menlrij gemakkelift van r fanilienaarn r wisselde, dat men in Generteen borgemeester (vertrouwenspersoon ) benóernae met een naarnwaaxmee schavuiten, tosbollen en dergelilre werden nagewezen!Álles r{ijst er op dat tte familie aà f,oOOer behoorde tot decategorie van gegoede tot zeer gegoede boeren. Men ka.Ír zichdarr 

-vervolgens afvragen of deze- naam ontleÀnd werd aan dehoedanigheid van rpotsenmaker, kunstennaker, siraatmuzitantrrzoals in Middelnederlandse woordenboeken iá aangegeven. Om_

9:l_n.l:::l:.:1t geen gesevens_bekend zijn is rrei oor. onzinnis
:lï^I:.o:i, nog lans bij stil te staan. On aan te geven iinoeveel rrchtingen men nog verklaringen kan ad<en volgt hier_na.tot besluit nog wat werd opgemerki Ui5 a" *Àa"r, Iodaler_lijc en todderich in het Uitgebreid Miaaeíneáu" ià"a. I{oorden-,boek van Verwijs en Verdarn:
- Het 

-nederlands bijvoeglijk naaÍnwoord Iottclerig, van ogen,heeft in de l?de eeuw de betekenis teaer, vriendefi;k enthans die van slaperig,dronerig, half wakend- half slapendaangenomen.
- Ook in de betekenis snaaks, ui tgelatên als een potsernnaker,zal het woord lodderlijc in het rniaaefneaerf lnds wel be_kend zijn geweest.
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N0IEN:

(1) Rijksarchief ís-Bosch-cenert R 1O2, akte dd. 28-1-1529.(2) Gemert R 106 f. 6v.
(3) Gene.t R 1O2 akte dal. 1-2-15AO.(4) Gemert R 70? Í. 127 dd. 2?-5-1562.
(5) Gemert R 11O f. 136 en R 11O f. 19O dal. 3-B-1S81.(6) Genert R 111 f. 3?.

over lor!.entinus en zijn Gêneitse afstanDing zie: Àd Otten,
Laurentius To.rentinus - boekiL.ukker en uitgever vall ite Hê;tog vaJr Toscane,
Gemerts Heed jrA.&, 19?8, p, 1OO-111.
Genert n 111 f. 143.
Genert R 111 f. 164.
Genert R 112 f. 5?v-58v: rterfgenanren van lfenrixken Schaten hebben tenhoochste vercocht aerden Joosten Lodalers ale Cronveye Detten eusel alaeraen
Selegen aari de Versheye groot omtrent I lopense ende m r:oyenr.
Gemert R 111 f. 197,

(?)
(8)
(e)

(10)
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