
Berghems straatnamen-abc 

Enkele feiten 
De Dokter Baptiststraat verbindt de Wilhelmina-
singel met de Molenweg en omvat één postcode: 
5351EX, er zijn 11 adressen gevestigd. De huizen 
in de Dokter Baptiststraat hebben als gemiddelde 
bouwjaar 1960. Het jongste huis in de straat is ge-
bouwd in 1993.  

 
 

 

 

 

 

 
Plattegrond: Dokter Baptiststraat e.o. (2021),  

Bron: www.openstreetmap.org 

 
Straatnaam tot 1960 
Op de topografische kaart van 1960 is de locatie 
van de latere Dokter Baptiststraat aansluitend aan 
de Molenweg nog geheel onbebouwde landbouw-
grond. Langs de Molenweg en Hoessenboslaan 
bevindt zicht dan lichte bebouwing, langs de Bur-
gemeester van Erpstraat duidelijke lintbebouwing.  
Verder is het gehele toekomstige woongebied van 
Berghem met de latere naam Astronautenwijk op 
dat moment nog vrijwel onbebouwd. 
Op de kaart links de spoorlijn Den Bosch - Nijme-
gen. 

 
 
 

 
 

 

 

 
Plattegrond: Locatie en omgeving latere Dokter Baptiststraat (1960) 

Bron: www.topotijdreis.nl 

Straatnaam na 1960 
Bij de realisering van de bebouwing op het woon-
gebied ten zuiden van de Molenweg is de Dokter 
Baptiststraat ontstaan, de eerste sociale woningen 
worden er in 1968 gebouwd. 
De straat is genoemd naar dokter A.A.F. Baptist 
(1885 – 1969). 
Dokter Baptist was ‘gemeentegeneesheer’ van  
Megen c.a. van 1911 tot 1956. De legendarische 
arts verwierf de bijnaam ‘Kwartjesdokter’ door de 
geringe vergoedingen die hij voor zijn werk vroeg.  
In schrijnende gevallen liet hij zelfs geld achter. 
Het was de tijd waarin lekkere stukken vlees na de 
slacht naar de notabelen werden gebracht.  
Baptist at daar zelf niet van, maar schonk het aan 
inwoners die het harder nodig hadden. 
Ook voor vele Berghemenaren was Baptist hun 
huisdokter.   
Tot in de jaren tachtig stond bij sommige mensen 
een foto van hem op de schouw, alsof de 
‘Kwartjesdokter’ een heilige was. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto: Standbeeld Dokter Baptist Koolmarkt te Megen 

Bron: www.wikipedia.com 

 
Straatnamencommissie 
Heemkundevereniging Berchs-Heem 
Bronnen:  
www.kadastralekaart.com 
www.openstreetmap.org 
www.topotijdreis.nl 
www.wikipedia.com 
Archief Heemkundevereniging Berchs-Heem 
Laatste update: 30-12-2021 

Dokter Baptiststraat 


