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1.
Duizenden jaren geleden bestond al de stTook gronds, zich
ultstrekkend vanaf rt roarktplein in zuidelijke ïichting.
lilêer dan 500 jear geleden moet dat ook af een straat zijn ge_
veest, vanuit Bakel en Helmond toegang gevend. tot het iÁ llgl
gebouwd kasteel,. Maar sinds wanneer wordt deze straat rBln_
derseind genoemd?
In het oud-Gerne ent e -archi. e f ontdekte Secretaris van den
Bloek een zogenaamd IHooft-ge1t-registerr', d.w.z. een regis_
ter-waarin de betaling van de personele belasting(hoofagefá)
werd genoteerd. nit register draagt glorieus het-jaarta\ l6b,t
daarin worden o.a. opgesoma Oà lófastingplÍchtlgen raent
_en
Li n d.e rei jnd{ ".
In de brandkast van het Gasthuis (kerkelijk armbestuur) be_
rust een óude 1êggèr, r'aarín klaar en duidelijk het
"BindárseÍjnt " é{enoemd word t ,
ïn íeder geval bestond.deze stra,nt dus al 11O jaar geleden.

2.

De naarn.

Vele mensen in Genert spreken nog van
De va_
der en grootvader van Bertje van Gernert 'rlinderend|.
(zijn nagedachtenis
ziJ gezegend) zeiden altijá ,rlijnderen{rr '"r, tntnn op, a1s ze
rrBind.e rs eindrr hoorden
zeggen. Ook kleBrmaker Kandeiaars legt

hetzelfde getuigenis af,
Hoe zit det? - fn de Gasthuislegg,er van rond f6rO staat
zoals boven gezegd. In een jonger i'L"ggur Boeek van
D"; t;i_
ligen Geest Armen leser Vrije Ryx IVeutráfe Grondt Heerlilk_"
heijt van Genertr, ook te vlndcn in d.e Gas thui s _brandkas t en
I
aangelegd. in 1111, staat op bladzijde 201: ,,bijnders fi;nát"l
?o o9k op bLz.)Oi op b1z.B9 lees ik dat Walraven van Dournelen
jaorlijks
6 vaten rogge, d.it is lO stuivers,
,,uijt
huijs ende hoff alhier-gestaen ende gelegen betaalt
,r
aent bi jnd.er
Eijntrt, grenzend. rtaen de Connanileri; ó rr. In de registels van het Gemeente_archief vindt men Ín deze
ook: leijnderseind.
In het Rijksarchief van lrta.as_
18:
tricht."g"y
berust een rNieuw gemaeckt Registár tot llandelÍ,
2) meal"t 1'11J, wa*rin o.a, worden genoend de goed.eren vanvan
de
Handelse-kape] dió liggen Íeênt Uiaurei;nái".
Een almanak van !f)) noemt Johannes ldáassen nlri. jk_
of Rotmeesteïrr van het ,Bijnder eindtr'. Het gemeentelijk overli;_
densregister schrijft 1l_
tBZ)z 'Bijiders[jnd. -]n h"t -;;;;_
^melchie-s"rchief is rond 1B5O sprake van rhet Byndereindl en
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Pastoor van Beek schrijft
en,

7?).:'lBindereindl.

iïI zijn

.-'
van IqB4 (bl-z; 6t

Uaaï nu de keetzÍjde van d e nedalje. IIet belrende , registet
van Gautius, Pastoor van Gemert f692=!756,. tt\aalt een: register aan van zj.jn voorgangeï, Pastoor Wesserns ' (I66j-I69e) ;
.waarin sprake is van een "huys en aengelagh genaerot den Engel aent Lynder Ent't, bIz.6O), lat is de enige maal ,dát deze
straat bij Gautius genoerid- wordt.
In de parochiel-e dodenregisters word-trvooral vanaf 166T

steed.s buurt of straat genoemd waar d.e aan6etekénde perdoon
o,verl,eed. Op ! mei 1698 trof ik voor tt eerst deze straat
aan:.rrlynder -eyndt prope stellam", d.i. bij de ster (thans
op het Lieve-Vrouwe-kastje), laarna \rordt de straat nog verscheid.ene malen zo genoend, tot in 1fJ"!. le l_atere Paqtoors
of Ass j.stenten schreiven .telkens ttBi jnd-erseind'r, '.met uitzondering van een tiental jaren tegen het einde d.er 18e eeuw,
waarin L'eer lneens I'he_t Linderent" herleeít, orn daalna weer
te verqnderen in de huidige benaning. leze registers berusten in het Bossche Rijksarchief; ,
In het Gemerts Geneente-archj,ef r+erden nog neer hoo.fdgeldregisters gevonden. Een ervan, d.at hei jaart.rl L642 drgagt,
spreekt van l,inder Eijndt, zoals dat van 1621, en een gelijk-

soortig r:egister zegt ook: Llnder eijndt; dlt laatste is van
'
len slotte lees lk i"n een Jaarboek.je van de H. IaniLie
(tAgt, lfu.e6) een artikel, waarschijnli-jk va"n de hand. van de
Gemertse rrPater van den Elsen, Lraarín sprake is van het
'!Heilígen-hui.s je van 0.L.VTouw in het lindereind[.
L69z

Concfusler de benamingen Sind.erseind en Lindereind verden

gefijtijdig meer dan ] eeuwen Lang gebruikt, totdlt
ten
slotte het Binderseind de overtrinning heeft .behaald.
Bertje van Gemert, een Lans ,br.ekend voor'het Linderei.nd,
vertelde ner' d.at in de vorige eeuw twee Tijen linden stonden
1:.,ngs. die. st"aat,
Volgens hen zou. rr1in4".Êitr6rr ook afge leid
kunnen zijn van linderkoord: dit werd gebïuikt door eerlijke
rÍevers (aie op het Lindereind voonden). Het was een verlÀn,gi.ngskoord., dat bij het afwerken van een weefsel ae.n de weefboom bevestigd werd, ora het garen tot het laatste stukje te
kunnen benutten. De patroons stonden er op, dat hun wevers
rrlinderdenrr.
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rrEen Generts eeuw:'
Eieivoor verwijs l-k naar miin brochure
;;;;t; (1948),-tn het kort: Het Sinderseind heeft inder-

daad Èen roemruchtig verleden.Van 1619 tot 1649 haddenVande
r-rii l"t Bosch verjaágde Doninicanen hler een klooster' kerklà64 tot 1794 stond in het Binderselnd een protestants doorje en prediiant enwoning. Beroend is-vooral' dezê stïaat

áat hiàr de bakernat ligt van het Doofstomneninstituut' GeJ
durende:i2 iaren bracht Conreetor van Seek hier d'oofstonnen
li;"""; .runio"g" overbevolklng rnoest het instituut in 1e;i0
veiplaatst h/orden naar Sj-nt l{ichielsgestel '
in 1829 stierf op het Bindêrseind' ][evr'de \rled'lorret'vroe'
ger rentmeesteÍeese van het Kasteelt moeder van d'e Gouveri"ot "t" Brabant r d'ie een grote ro1 speefde in de katholieke
ênancipatie.
j'ntrèfn ig4S deden de tr'ranciscanessen van Oirsehot haar
dat
sindsde in deze buurt in het huis van de fam'Borretn
van
dien is uitgegroeid tot êen klooster en scholen-complext
de
huiaaluit ve.l zegen over Gemert ls uitgegaan tot op
dag.
dige
=itfereoreren
we ten s]-otte het feitr d'at in 1912 een drukkeri" j en uitgeverij werd gevestigd in deze buurt: een cultuurfaátor van betekenis voor Gemert en omstreken'
c's'sp'
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EËN NIEUI,/ BOEKJE OVER O.L.\T.Opw
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onze lezers wel bekerrd is, heeft mên
herjaar
raet diverse nanifestaties
Handelrr
dit jur" "?50 trganelrr,
rrHandelrris
dan
ouder
750
iaar;
later
àacyri. le naan
zo zeker'
of de bedevaart ook 750 iaar bestaan hèeít'is niet
in het
die
Asseldonk,
van
Silvester
Voo" a" Kapucijn ?ater
vast'Hij
we1
het
staat
woontr
Handel
Kapucijneniloout"" op
naar aanleiding van "710 iaar Handelrt een boekje van
van Han""i.t""i
1z lt^ar., waarin hij de geschiedenis van O'l"Vrouw
de kapel
van
de
bedevaartrbouw
van
Áef behanáelt , Oorsprong
rectoren'
verschillende
de
de ontwíkkeling van de bedevaart,
mooie
de wonderen enz,ko*nn succesievelijk aan de ord'e'Enige
geschrepieteit
veel
met
fotors verluchten het boekje' dat
ven is en mooi is uitgegevàn. In de kapel van Handel" ls het

zoaG- aan-Ee meeste
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