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de Vloojeneengt

Tn 1911 kïeeg de Íreg door het toeruma]s geheten Verloren Eind,
de thans nog steeals in gebruik zijnd.e naan I'Virmrmdtstraat". Am-
rosius Virnundt, naar wie de straat rerd genoernd, was in de tlree-
de helft van de 17e ecur conxnandeur rran Genert. De straat of de
weg, die nen naar hen noende, is overÍgens van veel oudere datr.:m
dan dèze Duits Ordens ridder. Eeuwenlang hebben de Gemertenaren
dit oude spoor gevolgd vanult de kon van het dorp tot aan de
standaardnolen op Ce molenald<er. Deze standaardnolen, geheten
'fhet Zoutvat", werd. gebouwd in 1544, en stond op de plaats waaï
thans het zogênaand"e rrwit huiske" staat. 0p het ninuutplan Yan
het kadaster, dat dateert van 18J2, wordt deze weg aangeduid a1s

"chenin de moulin" ofwel "nolenweg".
Ws.aron omzeilde nen eigenlijk in de officiëfe stu]dren telkens'de
nu bij autochtone Geneïtenaren nog steed.s bekende naan "Vloojen-
ééngt", of het in neeï algemeen nedeïlands geschreven "Vlooien-
eind" ? Zou nen deze naan niet 'rnetjes" gevonden hebben ?

\{e}nee, krijgt nen stee./ast ten antwoord., wanneer rnen deze rrraag
de autochtone Genertenaar voorlegt, vlooien-eindê dat is heel
sinpe], een d.ialectische verbastering van verloren einde, vandaar !

WaÍmeer nen echter diêpeï graaft in deze materie dan kont nen al
snel- tot een concl"usie die deze verklaring toch hoogst twijfel-
achtj-g naakt. De naan "Verloren Eind" noet bij nader inzien ont-
staan zijn in de loop van d-e 19e eeuw, terwijl die haaï oor-
sprong moet vinden in een foutieve uitleg van datgene wat rnen in
Gernert aI eeuwen lang noemde: "vloojenééngt". Mogelijk heeft de
straatnaamgever van toen, een naam als vlooleneind inderdaad nlet
al te net in de oren geklonken, en heeft hij zich zelf a)- theore-
tlserende wijsgemaakt dat vlooieneinde afgelej-d zou noeten zijn
van verloren einde. Alle "nette" Gernertenaren hebben deze theore-
tlcus natuurlijk grif geloofd en daarmee aanvaard dat ze net het
dlalectische "vloojenééngt" ver bezijden de hlstorisch verant -
woorde straatnaan zaten.
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De n0eeï degelijke hi-storische bronnen bewijzen echter de gewone

nan, net zijn dial-ectische uitspraak' veel dichter stond bii een
hj-storisch ju:iste straatbenanlng. Met deze rneer degelijke bÍon-
nen zijn bedoel-d de Genertse schepenprotokollen, welke eên peri-
de bestrijken van 1475 tot onstreeks 1810. In deze protokollen
kan nen de wegnaan vlooien-eind of vlooiendiik oisschien we1

duizendmaal aantreffen tegen de naam rrverloren elnd" niet één-
maal. Een en ander betekent niins inziens onweerl-ègbaaÏ, dat men

de straat- of wegrraam "Verloren Eind-" moet beschouwen a1s een

histo"isch onjulste straatbenarning.

Ult dit voorbeeld blfjkt de grote waarde die men aan een dialect-
ische uitspraak kan hèchten, ond-at zij meestal een voortzetting
is van oude vofl[en. Zo ls ook het tot op de dag van vand'aa61 ge-
bezigde "v1oojenééngt" een voortzettlng varL het ln officiêle
stukken gedurende de 18e eeuw gebezigde "Vlooieneind" ' In de 17e

eeuw schreef men uitsluitend van en over "Vlooiendiik".
De historj-sche waarde van een naan komt eigenlijk dan pas goed

tot zijn recht, wanneer rnen weet lrat de naan pïecies inhoudt ' Dat

is ook de reden waaron zêl-den of nooÍt een straatnaam dialect-
isch gespeld zal worden. Men giet de naam in een algeneen neder-
landsá vórro waardoor hii voor de gebruikers zinvolleï en begrij-
pelijker wordt. le bedoeling die men heeft gehad,met het Seven
.r.n á" nu.u* "Verloren nind"r kan dus in de grond Íel juist ge-
weest zijn, want nen heeft kenneliik gezocht naar de betekenis
van het in het plaatselijk dialect gebruikeliike "vtoojenééngt"'
IlieÍna zal echteï bliikên, dat de naangever van toen,neer geglst
d.an gezocht heeft naar de inhoudeliike betekenis.

De in de loop deï tijden,in officiëIe stukken, gebruikte schrijf-
wijzên voor I'vlooieneindrr hadden de naangeveï van toen, bii de

inierpretatie' êen heel eind op weg ku:'nen helpen. Hieronder is
een Ij-jstje opgenomen van de voor de betreffende weg neergeschre-
ven benamlngenrmet tussen haakjes iret jaargetal(t ). l" chronolo-
gische volgorde geeft een beeld van de wijze ltlaarop nen ulteinde-
lijk tot "v1oo j enééngt " is gekonen.
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Ui.t lret bovenstaande lijstje blijkt dat men pas na 1?OO is gaanschrijven van "vlooien-eind,' , terwijl gedurende de 17e eeuw uit_slbitend. geschreven werd 'vlooien-ai;t;. VerAer tfi-;t<i 
-à"i 

"""a1560 een veel wezenlijker veranderin! in benamLng heeft plaats_
gehad., een veranderi"ng nannelijk welke de betekenis van d.é naanheeft d.oen vervagen. \ó& 1J6O i^rerd nanel-ijk geschreven 'rvroey_endijk' of rrvroendijk,, i.p.v.vlooiendijk. Éen mogelijke verkla_ring Voor deze verandering is tot nu toe nergens gebleken, of hetzou noeten zijn dat het overlijden van de seóretaris van Gemertin 1558, ten grondslag ligt aan deze verandering in benaning(2).
Blnnen het kader van dj-t artikel hjkt het zinvol, een toêlich_ting te geven op het bêgrip "rrroonr of !'vroente", oradat een vroonof vroente op de Molenakker kennelijk ten grondslag gelegen moet
hebben aan de in dit artlkel verr,r,erkte benáni.ngen voor de weg diein 1931 trVirmund tstraat'r kwan te heten. Onder een vroon ofvroente moet roen veïstaans meestal onbebouwd Iand. dat net zoge_
naande heeïlijke rechten was bezr.rraard. De eigenaar van de v_roen_ten r,,ras dan ook de Heer der Heeïlijkheid, heigeen betekent datde eigenaaï van Gemertse vroenten àf de DultÀe Orde óf een lldder fanllie rrvan Genert" geweest noet zijn. Op 11 juli j4}l heeft
de D.ritse Orde a1le haar toebehorende "geneenlen en vroenten"aan
de ingezêtenen van Gemert in erfpacht uitgegeven (r). Tot na detr'ranse onwenteling, op het einde van de 1áe-eeurtr bl"eef de Duj.tse
Orde evenwel grondeigenaar van Generts gemelre gronden. Uit de
kadas tergegevêns van 'l 8J2 blijkt, dat een vrij grote 1ap grond
op de Molenaldrer, eigendon was van de Domeinei., die de ir"oógu."bezlttingen der Duitse Orde hadden olr".g"rror"rr.
In_ veel vroeger tijden wordt in de schepenprotokollen ook wel ge_
:"1."".": van. ude._gernene nolenakker', of van "het l{eiengoet optËn
Ivlolenakker'r ( {,) . Bovendien blijkt uj_t d.e oudste s chepenprotokàllendat ook Dlederik van Genert een groot gedeelte van de lvlolenakkerin eigendorn bezeten rnoet neboen (5).
Na het bovenstaande relaas verwerkt tê hebben, lijkt het aanne_nelijk dat 'rde dijk", die zich vanuit het dorp oveï d.e nofenak_
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ker een weg baande naax de gemene grond of vroente, uiteindeli jk
een vaste benaming heeft gekregen in "YR0ENDIJK'i. Maar wie weet,
wat er net betrekJ<ing tot de vroendijk, het vlooj.en-eind. en/of
het verLoren-eind nog allemaal boven uater kont?
Met dit artikel is in ieder geval aangetoond., hoe geconpliceêrd
het kan zijn, on tot een historisch vollettig varantlroorde straat-
naamgeving te geraken.

Brolnên':

(í ) Vindpleatsen uit sctÉpenprotokollen Cenêrt-(2) Protokol R1O? folio 4, êu R1O4 dd,.24-1.7531
(l) Cernsrts lleem 8r.49; over gerteinten el1 vroêntel!-(4) Protokol RIOT folio 57 eí 14J'.
(5) ?fotokol 896 folio 78 el} 98.

Ad Otten

Gezicht op de kerk
een schifderij van

I'de vloojeneengtr' I 1909, rraar
Gijsbeïs.
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?asic,.r Patr:',rs,!lcrev-i.sse wat; de l:r,atste pnstoor oy*.r rlerle.-t rwel-
ke lid w: s r,an de Dritse Or:de. l,::ze perstoor, ci:',e hier herde::Ce
v.rnrif 116J, s:ierf aan een beroerte op 2! noveober irL het jaa.r
1799. Eij rrerd d.ood in zljn stoel aangetrofíen. Bij zijn ti.jd"1e_
noten stond hi j bekend af s .-,en rnên rrar nieer dan gewore her',}j g._,

levensi.rijze. De r;ol.ksnond weet van hera te vertef_r.en, dat hij irr
éénen r.acht grijs is gelícrden, en ctat !O jaàr na zijit dcocl zí)n
l;i chaar,'i nog cngcschondeil t eljrrggeyonrien rerd, llaat' dat g,'ijs r^rot:-
tl en yal gel:oilen ivas?
"Jonger,s", zei rris groctmereier. erii;i.-.1 (26 vert:1rle Iren Ire),,,ion-.
gens, àf s €je door de V1-co jenééng': ga;;-L , zoxgt ,lan eer:. iater
llos le::' te bi,,lCr.ln, nant rlalr heeft bi. j een bedienir,g Pastoor Ecr:e^.
visse den baarS.ijken duivel gezlen...,',
(volksverhaal opgetekend door Pastoor Poel1).

HET BRAB ANTS WOORDENBOEK

4oals U uit de kranten zult vernonen heb'L,en ie l{et Brabants
Woordenboek, dat door de Nijneegsê Centrale voor Dialect- en
Naanlmnde o.1.v.Prof.Dr.Wêijnen samengestefd wordt, financieel
in gevaaï. ?rof.Weijnen heeft de provincie Noord-Brabant on f1-
nanciële steun verzocht. Na een negatlef.advies van de zoLang-
zanerhand iameï dwarsliggende Culturefe (f) Raad, heeft de pró-
víncie het verzoek afgeïarezen orndat de subsidieverfening een taak
van de rijksoverheid zon zLjn. In samenwerking net de Stichting
Brabants Heen,het overkoepelend oïgaan van zotn vijftig Brabant-
se Heerkundekïingen, wordt nu naarstig gezocht naar een oplos-
sing. Een mogelljkheid is roisschien dat de provincie sanen net
de Belgische provincie Antlrerpen en Brabant subsidle gaat verle-
nen. Het woordenboek bestrijkt imners het gebied van het oude
hertogdom Brabant.

0p de laatste besturendag van de Stichting Brabants l{eem te
Oisterwijk werd er unaniêm in een rnotle bij de provincie op aan-
gedïongen alles in het werk te stellen dat kan bijdragen tot
voltooilng van dit glgantlsch werk.


