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et is al weer twee iaren geleden dat C'enert rralsnogrr

mocht meeprofiteren van een sedert 1973 bestaande o-
verheiilsu itker ing op grond van een aanwijzing tot rrhis-

ioiische staalskerntr ( 1).
Gemert is daarmee echter geen rrstadrt geworden in tle histo-
rische betekenis van het woord. Genert heeft imners nooit
stadsrechten 8ehad. Het hoeft dan ook geen verwondering te
wekken dat juist tlie oude histor ische kern van Genert eeuwen-

Iang werd áangeduitt net het toponiem rrin het dorprr' Voor de

topànymie van Gemert is het belangriik om na te gaan wat er
pràcils onder de naam trin het dorprr werd verstaan' In vele

ievallen is het erg moeiliik de juiste begrenzing aan te ge-

i"r, .,an een eeuwen geleden gebezigde straat- of wijkaantlui-
ding. Met tle oude niarngeving trin het dorprr ligt dat echter
eenïo,raiger. De aantluiàing blijkt in een periotle van de 15de

tot en met tle 1?tle eeuw telkens gebruikt om een huis of erf
..n t" aria.o, 6n gelegen langs cle hoofdstraat 6n gelegen

tussen de beide rivierties (kasteel-Rips,1'roeger de Beek ge-
heten, en Haageik-Rips),' die de hoofdstraat k-ruisen'
In het verlengde van de door de dorpskom slingerende hoofd-
straat kende Gemert al vanaf in ieder geval de vijftiende
eeuw straatnamen a1s llaageik' Molenstraatt Aant Ifuuis, Deel

en Pandelaar I noordeliik van tle aanduiding rrint Dorprr' En

ten zuitlen van het dorp zijn dàn al bekend de straatnamens
neerctraat (dat ls het Bináerseind sedert de 17ile eeurv), de

Oudestraat en tle Heuvel.
Hierna volgt een opsorutring van plaatsaanduidingen zoals die
in Gemertsó schepenakten werden aangetroffen (2) ' Bii elk
daarvan is aangegeven hoe tlíe plaats nu in 1981 wordt aange-

duid:
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" 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 Ridder-
plein 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 uitschie-
tende op de Goerswinckelse Steeg(1499) (=huis en hof Sele-
gen tussen Binderseind en Hopveltl)

- huis ende hove gelegen int Dorp beneven rll auwe kerk en be-
neven 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 Latiin-
se 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 eentoponien 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 maarrrbijrr 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 be-
staande uit het huidige Ridderpleinrde Kerkstraat, de Nieuw-
straat, en het voorste stuk van de Ru ischenbêrgstraat (3).

I{oTmÍ i
(t) r,. C..r,u.nouppe nan iI6! ïoolt, De VrtJ€

c€nert. Steit? Stadslecht€tr? ElÊtorlschá
1979, rr.t, p.18-a6.
216 ookr rrToon C€!êrt nog e€n

(2) ÍlJkse!ort1èf_De1_!969! : sch€pênprotokolren c6nsrt ; RtoS jt.j.1 |,4a iR1o5 ,.2.1147 i R1o4 27.11,1j\tt R1t)z 11,9.jrz)i n99 r.oó; Áioi r.erv,;
R'111 f.70; R1o, 26,1.1544.

(r) 21€ ookt Àit Ottoa, Ontstaan sa-g?oot ean coD6rt-dorl,, Cererts gsen,
Jtt,21,1979, nr.r, p.89-94.

{êutrs.16 c?o Lhêo!11jkh6lA
stadlakêrn? , C€nêltB E€€r,

ilorp vasr', v€ekblêd Ds Streêk, 4-7-1979.

E'?È_:

-61-


