HET TOPOl'lIEl4

I'IN

HET DORP''

door Ad Otten

twee iaren geleden dat C'enert rralsnogrr
omocht meeprofiteren van een sedert 1973 bestaande
rrhistot
aanwijzing
verheiilsu itker ing op grond van een
ioiische staalskerntr ( 1).
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?6/rkstraat

" bij alat dorp op die beeck (rs+e) (=in het Bintlerseind, ge-

legen dichtbij de (kasteel- )nips )
- huis entle hove int dorp neven de Molensteeg uitschietende
op den Boontuin (154?) (=huis op de hoek van het Ridderplein en tle Kapelaanstraat; op de plaats van den Boontuin
li gt nu het winke lcentrum-Kapelaanstraat )
- huis aen die plaetse neven die Moelensteeg ( 1539 ) (=huis op
ale hoek Kape laanstraat-Ridderple inl plaetse=narkt)
- huis ende hoeve in de Beeckstraet aent Dorp (1529) (=huis
in Binderseind)
- huis ende hoeve omtrent den tlorpe net een einde uitschietende op de Goerswinckelse Steeg(1499) (=huis en hof Selegen tussen Binderseind en Hopveltl)

- huis ende hove gelegen int Dorp beneven rll auwe kerk en beneven de Vroeyendick (1556) (=huis en erf aan de oostkant
-

van de Kerkstraat )
huis int Dorp tegenover tle kerck (1603) (=huis tegenover
de kerk)
huis ende hove int Dorp tegenover de nieuwe scole (1598)
(=huis en hof in de Ru ischenbergstraat tegenover de Latiinse Sehool)
den Heren Herueberch int Dorp beneven ttie Beeck(1544) (=nu
Rabobank - Ridderple in)
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Uit deze lijst van aanduidingen blijkt dat niet alleen een
toponien rrint Dorptt veetvuldig werd gebezigd, naar ook een
naangeving rrblj het Dorprr of rtaant Dorptr ofÍomtrent den Dorprl
voorkomt in de oude archiefstukken. Die laatste aanduiclingón
blijken allemaal betrokken te kunnen worden op erven gelegen
aan het huidige Binderseind, Vrij exact wordt hiennede dus
aangegeven dat men ten zuiden van de brug over de kasteel_
Rips, toen nog rrde Beeckrr geheten, niet meer rint Dorpn maar
rrbijrr of rromtrentrr het dorp verkeerde.
Met het toponien rrin het Dorptt 51*a dus te zijn aangegeven,
dat wat men zou kunnen noemen o de rrharden kórn-C.emert bestaande uit het huidige Ridderpleinrde Kerkstraat, de Nieuwstraat, en het voorste stuk van de Ru ischenbêrgstraat (3).
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