
door Ád Otten

n het afgelopen half iaar is de Genertse Dribbelheide
nogal van aanzien veranderd. Na veel vijven en zessen
is het er dan toch van gekomen (1)' De Dribbelheicle ver-

anderde van êen nat tlrassig gebied in een heuse visvijver'
Ook al is twater op de Dribbelheir eende Genertenaar vanouds

bekend gegeven' zoals de hier afgetlrukte foto uit 19?5 laat
zien, tócÉ zal 66nietler het gevoel bekruipen dat er m6t de

veranderde bestemming van dit gebied ook iets aan de naam zal
moeten veranderen. Want zeg nu zelf, kun je een visvijver nog
rrheitr noemen ? Nee toch! !

Wanneer men te naken krijgt met oude historische namen dan

riist al snel de vraag van wat betekent dat nu eigenliikr die
naam ? llet verklaxenr zeker van heel oude nanenr is dikwijls
veel gecompliceerder dan nen vermoedt. Zo is het ook wanneer
men het toponiem rrDribbelheirrui} verklaren. Of het nu his-
torici zijn of niet, iedereen wordt btj het horen van die naam

in de waan gebracht in ieder geval van doen te hebbennet een
rrheirt. En verder zal nen geneigd zijn het rrdribbelenrr maar te
laten voor wat het is. Gewoon een heide dus. Een dribbelhei!
En als de snuffelaars in een Midtlelneder lands Woordenboek dan
op een presenteerblaadj e wordt aangereikt dat rrabibbelenrr of
rrdrubbelenrr in de niddeleeuwen wel gebruikt werd voor rrtrip-
pelen, tippelenr darrsenrrr ja dan zou menwel eens tot de con-
clusie kunnen komên' aLsdat de Dribbelhei (wie weet) haar naan

NIET DRIBBELHII I'4AAR DRIBBELEI
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te danken heeft aan het feit dat het een verdachtê plaats
l'as, een plaats op dê hei waax gedanst werd, een plaats waarheksensabbatten werden gehoudenl. . . .
En 1f1 -ne1__d-e 

door geleerde predikheren omstreeks 1SO samen_gestelde rrHeksenhamerÍ mag geloven, a.r, *"u lr"t--u" niet pluisop deze oorden. De heksen en tovenaars vlogên op bezemstelennaar die_veelal afgelegen plaatsen *ao ,.i zich, na het be_vel vên de opperduivel lGebruikt elkaarrrr orr!""i.r, en onge_breideld kon overgeven aan ontucht aie pfaófri ï. g.ur, ''tot degrenzen van het natuurlijke kunnen[. óat alles behoorde tothêt regelmatige progranna van de Sabbath. En waarom zou nendie rrHeksenhamerr niet geloven? Het was toch inmers d6 richt-snoer voor overheden en rechtbanken en dan nog, bovendien zo
Io?*: 11" 1,"-t T"* zijn kon, geschreven door ïheologen en inhet latijn (tB4alreus Mareficarurnr heette dai ràet< orricieer).En Paus Innocentius \rIII harl nota bene in 1484 in zijn bullarrSunmis desiderantisr al opgeroepen het zich steerl,s neer ver_breidende heksendom eenhalttoe te roepen! Metáe Heksenhamerin de hand zouden in l{est-Europa ruim len eeuw lang meer danhonderdduizend onschuldige nror*,.r, (soms nannen) vàroordeekl
worden _tot de brandstapel, de galg of ander crimineel tuig.ET gp d" rechtszittingen steldèn juristen mef Lrnstige ge_zichten vragen als: IHoe dikhrijls Èent u op de bezemsteel uit_gevlogen naar de heksensabbath ? Bent u niËt ieder jaar drie_maal naar een bepaalde plaats gevlogen, waar de duivel u tendans vroeg ?.En hebtuop die piaats-deáe boze geest, zítt en_de-in eèn zetel en omgeven doór zijn 

"p."tg"rroïàrr, niet aan_beden en zijn geslachtsdelen moetei nu- ""rrirr (2).
En dergelijke sabbetten zouden ook in GeÍnert gehouden zijn ??Op de Dribbelheide ???

(Er zal toch geen verbaad bestaan hebben tussen het feit datmen veronderstelde dat op de Gemertse Dribbelhei heksensab_batten werden gehouden, en het optreden, van Meester GerardFabri, de zoon van Generts I presidlnt_sch.per, (rug rnaaJ. Ioco_burgemeester), als rt6 grote heksenj.g"" .rui-áu'Meierii ?) (B)
Terug naar de werkel{kheirt: Dribbelhei betekent helenaar nietrrheide hraar gedanst wordtr. n.t topo"iur- lr'.uri ,*rt, ,ri.t.met heide te maken. En waaron niet ??Wel, rr'anneer nen op verantwoorde wijze iets wil kunnen zeg_gen over de betekenis van een bepaaláe naarn dan zal men onderneer na noeten gaan of de spêlring en daarmee de vcronderster-de betekenis in de loop ae" tilaËn ".i a.à"fià.'is gebleven!
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Uit tle hiernavolgende opsomming van schrijfwijzen blijkt dat
meer dan vier eeuwen geleden zich een oprnerkelijke verander-
ing voordeed in de bênaning van het gebied dat we nu Drib-
belheide plegen te noêmen. In het lilstje hierna is achter de
aangetroffen schrijfwijze het jaar verrneldt (4):

Drybleye
DribbeLey
Driebbelley
Dribbely
Dr i ppelIy
Dr ibbelly
Drytreley

7427
7482
1483
150?
1529
1540
1556

Dribtelheyt 7562, 7567
Dribbelheyt 76?8, 1?O9, 78'Oz

Vanaf onstreeks 1560 blijkt dus de letter h pas in de naam te
zijn geïntroduceerd. Met cle tot die tijtl con-equent toegepas-
te spellingrzonder h, zal wel nienand er nog over dênken de
betekenis van de naam in verband te brengen met rrheiderr. Het
is j amner van die heksensabbatten, maa.r de r{raarheid rnoet nu
eennaal gezegd worden! (n.b. De lezer, die deze wijze van ge-
schiedschr i jving helernaal niet kan h'aarderen, wil ik alvast
verklappen, dat ook in de betekenis van rrDribbeleirr iets vals
en iets kwaadaardigs schuilt. Doorlezen dus!!)
Ilet toponien I'Dribbe(1)leirr bestaat uit twee delen tidribberr
of rrdribbelrr en rrleirr. Zeker het laatste tleel levert nauwe-
lijks noeilijkheden op. In zowel het rrEtynologischrr ats het
rrPlaatsnamenwoordenboekrr van De Vries ra'ordt gewezên op het in
onze taal zeer verbreide ttledert naast de dialectische vormrrleirr hetgeen rrwaterlooprr betekent. De meest bekende water-
loop van die naan is wel de Leie bij Gent. Maar veel dichter
bij huis, in Veghel én ook in Genert zelf, is rrl,eigraaf'r als
naan van een lokale waterloop bekend. Ileel vaak is het zo,
dat namen van rivieren of waterlopen overgaan op gebieden
die daaraan gï'enzen. Ook de |tDribbeleirt zou daaxvar een voor-
beeld kunnen zijn. Van oudsher wordt het gebied al doorsneden
door een waterloop (5).
Wanneer we nu opnieuw het middelnederlands woordenboek raad-
plegen, dan stuiten we voor rrdr.ibberr op rtkwaadaardige wrouwl
vals wijfrr en voor rrdr.ibbenrr op rrkwaadspreken 

r lasterenrr. Zou
rrDribbeleirr dan niet iets betekent kunnen hebben in de zin vanl
Gevaarlijk l{aterrr? Het is met betrekking tot cteze veronder-

stelling wel interessant nog even in herinnering te brengen
wat jaren geleden al geschreven werd in Gemerts Heem (6):
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rr...dat onder de bewoners van Boekent, fantastische verha-
len de ronde doen ovêr de sloten en putten van de Dribbel-
heide. Vele koeien zouden er in de loop der tijden verzopen
zjjnl kinderen Ínochtên er niet spelen, want het was er veel
te gevaar Ii]<. De sloten en putten van de Dribbelheide zou-
den namelijk geen bodem hebtren en er wonen n6g nensen die
conplete koeien er gewoon hebben zien wegzakken tot er niets
meer te zien was.....ll

- ne ondêr lrater aetopen (roto .ronan Claassen, 1976) _

Terwijl dit artikel geschreven wordt, staan er rondom de vis-
vi jver- in-aanleg nog grote oranje borden net opschriften als
Itlevensgevaar lijk terreintr en in de Gemertse Weekbladen liet
de gemeente waarschuwen voor rrdrijfzand op de llribbelheidelrr
Nu we in dit artikel aI zorn 4OO jaar in tijcl zijn teruggegaan,
komen r^'e er achter dat die waarschuwing van de gemeente nu in
1982 al opgesloten lag in de oorspronkelijke naan Dribbelei.
Nu resteert nog de lraag waarorn tot oÍnstrêehs 1560 consequent
geschreven werd van rrdribbeleirr en nadien van rrdribbelheitrr?
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Dat is een moeilijke naar interessante wraag, waarop nauwe_lijks met zekerheid te antwoorden valt. Binián het kader vandit artikel is het echter zeker wel verantwoord een aantalfeiten aan te dragen die mogelijk een rol hebben gespeeld bijdê verandering van Dribbelei in Dribbelheit. Het bfiift narnellijk dat niet alleen de spelling van ilit toponieÍn veranderdenaar ook nog een aantar anderen 6n arat allernaal in hetzelfdetijdsbestek, Vanaf 1SSB, on precies te zijn, zijn bovendienalle acten en protocollen van Genert opgenaakt in een geheelander handschrift als voordien. Nader ónderzoek leert alàn datin 1558 de Genertse secretaris Goort Mu[jen stierf en dat hetgeheel andere handsch.rift dat van zijn opvolger moet zijnIn de schepenprotocollen konen we 
".i .uirt.t"j*en laterde

naan tegên van Bartholomeus Willems van DoorrÀn als secreta_ris en de naam van Laureys van Eynhouts als schepenklerk valrGenert. Dit span noet in ieder geval verantwoordêLifc gesteld
hrorden voor de veranderingen in de Genertse toponiemen aan_gebracht (Z). ttet feit dat men nergens terugkr*'am op ïToegere
gebezigde schrijfwijzen maakt dui ilelijk clat de veranderingen be_wust plaatsvonden. Een opvallentle verardering uit ilezelfdetijd is die van de benaming Vroondijk in Vloyàndijk (B)i ootrop die verandering r{rerd nimrner teruggekomen.

fn het midden van de zestiende eeuw waren er nogal wat acties
voor verheffing en veredeling van de volkstaal. Ilumanisten
wezen op de almaar voortschrijdendê verbastering vaí de Necler_duitse taal (il.i. ons niddelneder lanals ) . Ok de hervorming enmisschien nog wel meer het oplevende gevoel van nationale
eenheid in de Nederlandse gewesten, zo Èort voor de tachtig_jarige oorlog, gaven aanzetten tot taalzuivering.
Zou de nieuwe secrêtaris van Gemert (en zijn medewerker ) hierde puntjes op de i hebben uillen zetten ?i? En is ie daarmee
toen volledig de nist in gegaan ??

De eerste veronderstell ing is wellicht juist, de tweede geeft
echter een wat al te simpe le voorsteliing van zaken. Íant,stel nu eens dat de nieuwe secretaris opteercle voor de naamDribbelheitrt in de betekenis van valsheid, kwaadaar dighei den.dat hij niet eens gedacht heeft aan ÍheideÍ. Ja, clan zijnhet de naangevers van de twintigste eeuw, die interpreteei_
den naar rrheiderr, die de mist zijn ingegaan
(Welja, waarom zouden we niet de hand in eigen boezem steken!
De twintigste eeuwer die denkt alat ie niet zo ston is als de
zestiende eêuwer, die heeft niet veel van geschiedenis opge_
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stoken, dunlct me! Dat wil de schrijvêr van dit artikel nog
even kwijt ! ! )
En alles wi$st erop dat de nieuwe secretaris inclerdáad in die
richting gedacht moet hebben, want vanaf 1559/1560 wordt con-
sequent rrDribbelheitrt geschreven en nooit (!) 'rDribbelhei'r.
Het motief voor verantlering van rrDribbeleirr in rrDribbelheitrl
zou dan ger+eest rnoeten zijn dat tle naan van een waterloopt
niet de naam van een stuk land of van een gebieil kan zijn. De
beweegreden om Vroondijk in Vloyendijk (de huidige Virmuntlt-
straat) te veranderen is waarschijnlijk weer van geheel an-
dere aard. Het voert te ver om ook daar binnen het kader van
dit artikel dieper op in te.gaan.
IIet is voorlopig zat geweest, dunkt me !

Conclusie:
Het blijkt telkens weer overstelpend veel te zijn, wat aIIe-
maal aangedragen kan worden bij het verklaren van een oudehistorische naarn. Waarheden en onwaarheden, op den duur ishet niet eens mêer uit elkaal te houden. Maax om nog evênduidelijk te zijn: oorspronkelijk was het dus Niet Dribbêl-
hei naar Dribbeleirt. En....oh ja ook dat nog, wat de straat_
naam ItDr ibbelhe idsewegrr betreft, die naam kan maar beter he_lenaal verdwijnen. Het is een naam die nog naar betrekkelijk
kort geleden is gehecht aan een heel oud weggetje van de
Berglaren naar Boekent. Een weggetje bovendien dat ttoor alle
autochtone bewoners al sinds jaar ên tlag rskenkstraatjer is
geheten. Het is die naan die meer dan SOO jaar oud is en duszelfs de taalkritische secretarissen van Gemert uit de twee_
de helft van de zestiende eeuw ongeschonden over leefde. kraa?_
om werd die naam in de twintigste eeuw dan niet meer voor vol
aan gezien??
ïn een akte van 13 april 153? is er al sprake van fleen huys
tusschen die AIde Strate en de Schenckstrate'r (9). Ja, en áandoet rt je toch wel iets als je alle taal- en naamhervormers
van de afgelopen vierhonderd jaar ten spljt nog steeds Gemerte_
naren vindt die zeggen te wonen: rrop drAaw Straot án de kant
van de Dribbelei, tusse drAaw Straot en rt Skenkstr0tjê, zark
mar zegge....rr (Is het niet alsof ze er aI wonen vanafde 16ê
eeuw ??? )

Toch nog een pleidooi dus voor oude historische nanen!
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2.

1. Veekblad De Str€ek vaa voers.J febr.1982, foch eeD visvllyer Í! CeÀslt t
(door Euso de Klerk en Jar vBr de Yondervoori)
x. vaa E6Êtede, Eeks é! Seks ln FeilolLaaA, 2e dt.,1971, p.r41 e.v.
Dit boek yalt uiie€a in tvêê de1ea. Eet eerstê d6€1 g€eft aaa ilê banil vên bevaalal
AebleveÀ 16de eeuvse êrchiyalla een indringeDtle beÊcb.rljvlaa vÀn ile hékselveÍvolgirg
l! -À6ts! itl het JaÀ! 1595. Eêt tÍêêilê ileel yen hêt boek plojectêelt hêt gebeurile
j.D Aête! €a ongeviDg tege! d.e s.cbtsgtoad veD €€n rDeer ê18êneen bêeLd va.n de v€lne1alê
bêkÊerlJ er dle reallteii vè! iI€ afÊcbuvelljkê vervolgirg€a var di€ tiJdên,
|íêr viDdt ia dit tveede ale€l zelfs rakêa êIa Ae g€bruikeltjke wijze vêD yerhoo! tot
en net ile letterli.jkê 1.laAen alÊ ook hêt recept lrên de b€leidiDg veD tlê zalf waalnêe
nen êêu bezeÍ08teel Eoest irsrelell oB daêrop te kunneÀ roadYliegeD....
Zékere lÍÀSister Cerard labrl trêealt in het b1€lbovêÀ veloeldê boek op a1s I'ilílektêu!
priDcítaal' vaÀ l'1 de 16de eêuv Beyoorile heksênplocessen te }liêrlo, Celilrop, Àst6n
en aailêr6 plaatsêE. EIJ yas ê6n zooE vall itê Gooêrtsê presideDt JaD dê SDêt. Zt€
hiervoo! ia Alt ru![€! vêD G€n6rtê E6eD h€t artlkel rrgekseÈJager nr. Ceraril tr'ahl
YaÀ Genert' o! paa.12, ê.Y.
RtjkÁêrcbiêf DeÀ lo€ch, olnsDdêltJ e llcbj.ef G€E€lt nt,7O2 leaêEtóD '184 ên 185i

ÍdeD , cêDêrtsê Èchêpenprotkolten R96 f.45t êD 99v.(Lrlbbel€y),
R101 Dov,'1519 (Drlppelly); R99 f.12tv-124 nrtbbely; R1O0 27.1.1518 (DribbêIey);
R1o4 24.12.154a (uitteu:j); ?'106 f.168-169; n1o7 f.14o (Dltbbelheyt); ?109 f.2i
nl21 19.2.16A5t R126 19.11.1?O9i êDz.

n.3. I! bet f,oEnandêriJê lrcht€f Gerêrt !r.7r, kort boy6DdisD aog yoo! bet tol)onlen
"san de llribbêldeni (1409). E€t Ís rlêt duideltjk of hiê![êê êên €rf alaa rÍef e6!
ratertoop aargegeveD tolilt. Itl nDríbbslilên' kan ÁêD helkêDlr€r 'Èllbe' ea nleil€ttn.

"LêdeD" atêai hl6rln voo! "r.at€!1opea", vaametle ook alit toloaiêD 1ll8epast zou kulr-
a6d roíIsn tD b€t rljtJe yaD nDlLbbelêi tot Dribbêlh€1. Ie A 1a 16ilê zou boÍenalle!
(neae) ae ratere t l.! DliblelhtJt kunBêa vs!k1ê!ê!r l??

5. ne ratelfoop ille vaÀaf De Stap o!!ile! I)e tÍo!te1, ov€! D€ P61J' d6 z8B. }llbtelhêlil3é
Yeg (d.I. dê Schenkst!êat) krulst, 1aE6s de Drllbelhel 1oo!t, vervolSeas de Otrdestr,
huist en alar over crogneltlaal eD onder ile Sroekstraet doo! ziJn íê8 zoekt !aa!
dê valSraaf eD d€ la. Deze loop rrordt al 1! 1526 geEoêEd 1I1 de zoge!3aDilê Psalbrlêf
yan Gêr6rl, (De oudste akte yê! c€Eelt ir het 'DedrÍ1a!d6n). Op deze loop keÊD€À
verÊcbillende kleirerê lop€n uit ( DrÍbbel€I€D ?? hibbelêden ??)

6. td ottea, Geblêd tu6sên 3oekelt êlt !íllscbot bakeroai vên do Dult8s Olile la GêEert,
Gêserts Eeen n!.t8 (19?5), p.1'l

?. Rijlsarchief Dêr 3o€ch, Genert nl10 f.129; Rlo9 f.28.
([.3. In 1517 noldt Coyari l{oeyer a1 gerxoeroal a1s secletêlis vaD Celoert; bij ras
ilê zoon yatr JeÈ lloeyeÀ de rêntEeêstè! vaD ile connaDilêur Íetl cenêrt, IÉ h€t
kelkalcblef nleglster van Cautiusnf.l S ïordt lD eeD rota geschreyea: nÁlao 1558
obiÍt Coelt liÍoey€È'i)

8. À{t ott€a, De 8êschlealeuis yalr een siraatlsa.ntdle yloojêDeergt,, ceue.ts Eeer Dr.6?,
19t7 .

9. lilksarchiêf len Boach, c€n€lt R102 1.2.1rtoi 8104 1).4.15)l a 20.1.t5t8i
R 10, 19.6.1544 "de Dererecker ser ite ScheDck s trs,ot n .
R12o 24.1.1674t t 127 r.65 ea f.tIo.

4,
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3oêkê!t 1965. Reconstructie van de plaats lraar Outlestraat, 3oekeni, I{-!onst!aàt,
Sroekstraat en Schenkstraat bijeeDkonen. nechts dr!r Slaurre trei x!êt ouurankêrs
1714 (KroDstraat 1), iu het nidden het inEiddets gesloopte café itDe Roskam", eo
l-inks het eerste huis van d.e 'rschênkstraatri ! - (tetentng van Ád. 0tten) -
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