
DE POORT TE GBMERT

Ad Otten

In Gemert werd afgelopen jaar de nieuwe straatnaam "De poort" ingevoerd
en inmiddels kan iedereen zien waarom juist die straatnaam aan deze
nieuwe straat is toegekend. Aan de oudestraat ga je er door een zogenaam-
de poortwoning naarbinnen waarna je het daarachter gelegen huizenhofie
aan de Sint Jozefstraat weer kunt verlaten door een engte die men eveneens
als poort zou kunnen aanduiden. Vroeger was het algemeen gebruikelijk om
een straat te noemen naar een bijzonder of een in het oog springend
kenmerk. Men kon er donder op zeggen dat in een Molenstraat een molen
stond, dat een oudestraat oud was, een Nieuwstraat nieuw en dat men de
kerk moest zoeken aan de Kerkstraat en de kapelaan - om maar eens een
dwarsstraat te noemen - in de Kapelaanstraat. zo was dat. Maar sedert er
vanaf het begin van de twintigste eeuw hele wijken ineens werden
opgeleverd met vaak ook nog allemaal dezelfde huizen is die herkenbare
vorm van straatbenaming van lieverlede verdwenen en kregen we in elke
stad of dorp oranjebuurten, bloemenbuurten of iets van dien aard. Het is op
zichzelf dus al verrassend dat je in de Jongste' tijd opeens weer een
straatnaam ziet opduiken die meteen bij iedereen zal aanslaan. De poort?
Oh ja, dat straatje achter de poort...

De nieuwe straatnaam "De poort" heeft echter ook een historische
achtergrond. vele Gemertenaren hebben beslist in de Dr. Kuijperstraat op
de panden met de huisnummers 4 en 6 wel eens het houten gevelbord met
de tekst "de Poortsche Steeg" gezien. welnu de poortsche Steeg is de uit de
volksmond bekende oude naam voor de Dr. Kuijperstraat. En deze naam is
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Bovenstaande foto werd genomen tijdens de mobilisatie in de Berste wereldoorlog in Beeken Donk' Toch heeft de foto iets met De Poort in Gemert van doen. De zittende personenlinks en rechts zijn wenen pórt en zijn vrouw T_rui we[en póÍt. zii werden zo genoemdnaar hun vroegere woning in de Gemertse Poort. Hun offrciële n"-"n *ur"n walraven vande Meulenhof en Gertruda van Dooren (Met dank aan Dien scheepers - van Kessel)

ontleend aan de naam van twee rijtjes (wevers)woningen die tot omstreeks1930 stonden op de plaats van het ttuioig. woonhuis van advocaat Bezemer.Dit vroegere huizencomplex, van woninlen twee aan twee tegenover erkaar,stond van oudsher bekend als "De póort". Het was sedË.t circa 1730eigendom van de Kapel van Handel.l En daarvoor hoorde het tot hetgoederenbezit van schout cox die op Keisersbosch woonde. op 10 oktober1929 werden de "poortwoningen" vàor de som van ï 47s0,- door de kapelvan Handel verkocht aan de kort daarvoor,in Gemá ge*staite.rde burge_meester Phaf. Die liet de huizen slopen en bouwde ."n"ni.u* woonhuis dat
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hij opnieuw de naam "de Poort" gaf. Het perceel van deze poort grenst aan
het huizenhofie van de nieuwe Poort. De nieuwe straatnaam komt dus in
een gebied waar de naam al van oudsher is ingeburgerd. Maar er is nog
meer....
Het vriendelijk ogende huizenhofe maalÍ onderdeel uit van een woning-
complex van oorspronkelijk 12 woningen dat omstreeks 1920 werd ge-
bouwd door de eerste Gemertse woningbouwvereniging "Uit Noodzaak".
Deze woningbouwcorporatie, een initiatief van pastoor poell, had in de
persoon van Louis Kooken een architect van naam in de arm genomen.
Kooken was de gemeente-architect van Eindhoven die in 1909 onder meer
de eerste woningen van het bekende Philipsdorp aldaar ontwierp.2 Kooken
was een veel gevraagd bouwmeester. Zijn naam is verbortden aan zowel
arbeiderswoningen als villa's en aan zowel kerken als fabrieken. In 1908
maakte hij al naam als architect van het eerste geheel in gewapend beton
uitgevoerde fabrieksgebouw in Nederland (voor Philips). vermeldenswaard
is verder dat het door Kooken gestichte architectenbureau, dat werd voort-
gezet door zijn schoonzoon, nu nog bestaat als Architectenbureau De Bever
uit Eindhoven. omstreeks 1920 werkÍe Kooken behalve voor het Gemertse
woningproject tegelijk aan een bouwproject van enige honderden woningen
aan de Kempense Baan in Eindhoven. En wanneer men nu in Eindhoven die
buurtschap opzoekt dan valt ogenblikkelijk de gelijkenis op met de wonin-
gen aan de oudestraat in Gemert. Bepaald curieus is het feit dat men daar
ook een st. Jozefbeeld vindt in een vrijwel identieke gevelnis als die van de
woning op de hoek van de st. Jozefstraat en de oudestraat. En het is nog
verrassender om te constateren dat Kooken in de Eindhovense wijk ook een
aantal poortwoningen opnÍrm. Het lijkt wel of de in 1991 door de Stichting
Goed wonen voor het Poortproject aan de oudestraat in de arm genomen
architect een visioen heeft gehad.

NOTEN:

1. ontleend aan Registrum Memoriale van de Handelse kapel (met dank aan peter
Lathouwers). De poort werd indertijd aan de kapel geschonken door zekere Michiel
Donkers en Maria zijn echtgenote.
2. A. Otten, Philips' Woningbouw 1900-1990, Eindhoven '1g91.
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