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Ilerkonst toponien De Drie ossen.

Het zoeken naar de herkonst van een naam is altijd weer een
boeiende bêlevênis. Ieel vaak is het echts zo dat rnen in het
ongewiSse blijft voor r+at betreft een bera'i jsbare herkonst van
een naam. Wanneer uit archiefonderzoek niets gevonden wordt,
dan kan mogelijk een mondelinge overlevering nog uitkomst
bieden. En een mondelinge overlevering of die op waa*reid be-
rust of niet is op zichzelf al interessant genoeg. Zo vertel-
de Riek Jonkers op een praatavond varr de heenkundeltring dat
haar altijd verteld uas dat de naarn rrDe Drie Ossenrr, van d.e
herberg la4gs de Beekse Dijk (gesloopt bij de aanleg van het
fietspad, Iangs de Beekse Dijk), te danken was aan het feit
dat daar in de vorige eeuw een drietal verstokte vrijgezel-
len huisden.....
Heel erg oud is de naan trDrie Ossenrr hennelijk niet. Sedert,
in iêder geval 792?, is deze naan op stafkaarten gegeven aan
het gehele gebied ter hoogte van de voormalige herberg langs
de Beekse Dijk. Deze naam ontbreekt op de stafkaartuitgave
van 1901. Terwijl op het kadasterminuutplan (sectie H1) van
1832 daar terplaatse zelfs geen enkele bebouwing is. De her-
berg rrDe Drie Ossenrr is dus 19e eeuws. Het grootste gedeelte
van het gebied tot aan de SneIIe Loop is trouwens ook pas
ontgonnen in het begin van de 19" eeuw. Zou ale naan toch niet
afkomstig zijn van de ossen, die daar ter plaatse de ploeg
trokken? In de Heemkamer bevindt zich een uithangbord dat
in ieder geval tlrie ossekoppen. telt. Op een nog.ouder bord,
te zien op een uitvergrote foto van omstreeks 19OO, zien we
drie ossen, staande achter elkaar, afgebeeld.
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van Elsendorp en dat terh'ijl dit pas Ss_jarige dorp helemaal
geen wapen heeft. Er is althans geen Elsendórper te vindendie daar weet van heeft. Hoe kont het wapen da; in de Sumrna?
Och, ze hebben er gewoon iets van genaakt !

Elsendorp is genoemd naar Gerlacus van den Elsen. Mogelijkis SuÍnna gaan zoêken naar een wapen van het farniliegeilacht
Van den Elsen. Naar zeggen van peter van den Elsen is er een
h'apen van een farnilie ELsen of Van den Elsen dat inderdaad
overeenkomt met het hierbij afgebeelde wapen:een groene boom
op een rr'it schild.
De Gemertse fanilie Van den Elsen heeft daar echter niets neeuitstaande. Ze hebben er bij de Sumna voor wat Elsendorp be_treft een potje van gemaakt. Onder rcernertr lezen we in de_zelfde uitgave dat in die g€neente zich êen ziekenhuis be_vindt. Nou ja, daal moet iemand anders naax eens over schrij_
ven.

HET WAPEI{ VÁN ELSENDORP

Jan Hoeymakers uit Elsendorp maakte ons
attent op iets bijzonders. fn rSUMMArrr
Encyclopedie en Woordenboek, uitgave van
1974, daarin prijkt nota bene Hét Wapen
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