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In de dertiende en veertiende eeuw wes Gemert een zogenaamde Vrije tleer-
lijkheld dle bestond uit twee rechtsgebleden. Het ene gebied behoorde tot
de autochtone adellljke famille Van Gemert, terwijl het andere domeln res-
sorteerde onder de rechtamacht van de alhler geveetigde Dultse Ridderorde.
0p 24 juni l126 wordt door Heer Diederik van Gemert en de Commendeur ven

de Duitse Orde in Gement hun beider rechtagebled beschreven en bij oorkon-
de bezegeld. In deze zoqenaamde "Paalbriefrr - met palen reren hun grenzen

algebakend - wordt ook een weterlaat, qeheten Doregrave, vanef de plaata
wasr die een tt0ude Straterr kruiat tot aen "Het Broekrr, aangemerkt aIa
grens. llant er staat geschreven: r'Dits gheeceit tusacen ons ende der 0ude

Strate: el den Doreqrave uut totter Heren Eroec toe....r'

Met het Heren Broec moet zljn aanqeduid het Iaagqeleqen broeklend eigendon

ven "de Herenrr, hetwelk zlch vanaf de huidige Broekstraat 1n westelljke
rlchttng uitstrekt tot aan de Snelle Loop aan weerezijden van de Beekae

Dijk.
De 0udestraat is sedert de mtddeleeux,en in Gemert een gekende straatnaem
gebleven. De Dorqrave is echter een toponiem dat opnieuw aan de vergetel-
heid moet worden ontrukt. De oorkonde ult 1126 maakt duidelijk det het aen

waterleat betreft, die de 0udestraat op haar Ioop vond. Nu ln 1986, zorn

slordiqe 650 jaar later, bevlndt zich aldaar nog altijd een aloot dle met

een duiker onder de Oudeetraat doorgaat en vandaar achter de qemeentelijke

technische school haar weg vervolgt naar het Broek.... Zou die sloot de.

zelfde zijn els den Doregrave uLt 1126?

Tot in de l6de eeuw blijft de naem Doregrave of Doerreqraeff - de spelllnq
leg in die tijden nog nlet vast - ln leder geval ln qebruik. Zo wordt er
bijvoorbeeld 1n 1424 zeven lopeneaate (d.i. ruim I hectere) akkerlend ver-
pacht waarvan als nedere plaatsaanduidlng wordt opgeqevenrrqeleqen aan dle
Doergrave en aan de 0udestraterr; in l50l ls er sprake vat; ''le Vondervoert-

acker aan dle wsterlset de Doerregraef", en ln 1545 heeft men het over

'rden nieuwen camp beneven den Doereqreeffr'.
Een definitieve bevestiging voor het feit dat de middeleeuwse Doregrave

vereenzelvigd ken worden met de sloot achter de de gemeentelljke techni-
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sche school, vindt men in de sedert de l5de eeuw verordenderr(euren en

Breuken yan Gemert eenqaande de raterlaten" waermede het onderhoud van de

waterlopen werd geregeld. De Doreqrave wordt daarin teruggevonden alg ,.den

weterlaet ven de Drlbbelhijt loopende naer de Aertbrugqe tot den Eroecke
t oetr .

Staande aen de slootkant en bekend met het feit dat dle waterloseinq al
moet deteren van tenminste zorn 7 eeuwen her, dan dringen zich heel andere
beelden op dan normeliter. Het kllometeralenqe graafwerk, helemaal van de

Hortel, door de hoge akkers van Boekent en vle de Dribbelheid, Oudestreet,
Groenendaal naar het Broek, dat moet heel wat Gemerts mlddeleeuwa zweet

hebben gekost.... Dat de Doreqraaf van qrote betekenis moet zljn geweest

voor het ln cultuur brengen van uitgeetrekte qebieden is buiten kijf.

l{aarrrden Doregraafr'haar naam aan ontleend heeft lijkt noqel voor de hend
llggend. In het lliddelnederlandgch Handwoordenboek wordt trdoreqravent. uit-
gelegd alsrrdoor greven zich engens toegang verschaffen" ofrrdooeqroeven,
doorboren 1r .

0p de Gemeentelljke Technische School te Gemert werd onlanqs een prlja-
vreag ultgeechreven voor een nieuwe elgennaam van de achool. lia lnforrnattc
te hebben ingewonnen bij leden van de heemkundekrinq leldde dlt tot de

auggeetie de school te vernoemen naan de rrDoreqraafrr. Het le van de oudste
tljden af veelvuldig voorgekomen dat de neam ven bljvoorbeeld een weq of
weterloop overqtnq op een eanpalend gebled of gebouw. Doreqraaf kan boven-
dlen in zijn woordbetekenls van doorgraven/doorqronden, ala na6m voon een

achool, aIs aensprekend en inhoudavol norden aengemerkt.

De neamgevlng Technleche school Doregraaf ia btJ het achriJven van dlt ar-
tikel nog niet offlcleel door het gerneentebaetuur oanvaard. Oprerkenaraard
ts hlerblj voorte dat deze naangavlng ingang zal vlnden in hctzelfde Jaar
als det begonnen zsl iordan aan 6en verloggan van de raterlaat Dorcgraef
in zuldelljke rlchting in verband met de eanleq van de zuld-0oatcllJke
randreg tussen tleltevsld cn 0udeatraat.

Ad Otten
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