DOONHEIDE BETEKENT
,,AAN DE HE|DE"
AD OTTEN

lÍe kennen in Cenert een |tDoonheiderr en een rVerreheider. Vanuit de bebouwde kon van Genert-dorp geziên, is de Doonheide
dichtbij en de Verreheiale veraf. Die betekenis heeft nen voor
zover bekend ook altijd aan ileze outle Genertse toponienen gegeven. De vraag is echter of tlie verklaring klopt?

In het

Generts dialect kennen rre de uitdrukking: trilSnsten
biirmantt, in tle bêtekenis van ttnaaste buurnanrr. Natuurlijk is
het niet zo dat rrdonrr of trdoonrr iets specifieks van Genert
is. Ook in het uitgebreide rrl{oordenboek van de NederlantLsche
Taalrr komen we rrdonrr tegen in een nagenoeg getijkaardige betekenis als hiervoor gegeven. IÍant daar staat geschreven van
rrdon op den kantrr, wat zoveel wil zeggen als trdichtbij of aan
de kantrr. Doonheide noet dus betekenen 'rdichtbÍj of aan de
rand van de heiderr. . . ?
Gaan we op zoek in de archieven dan blijkt bovendien dat de
naamgeving [Doonheirr eigenlijk niet eens zo heel oud is. In
de eerste helft van de zeventiende eeuw treffen rce alie naan
nog nergens aan, maar wel de plaatsaanduiding |tAan die Heirrl
Bt dat we hier van doen hebben net het gebied rrDoonheidert,
dat leidt geen twijfeL. l{ant ItAan die Heitt liggen ale uit de
middeleeunen bekende boerenhoeven de lÍour en de Eenswinkel,
u'aarvan tle plaats dan wel niet precies bekend is naar die in
ieder geval gesitueertl noeten worden benoorden het Molentnoek
en tussen de weg naar Handel €Ír de reg naar Boekel. Boventlien
r+orden deze hoeves in scbepenakten uit de achttiendê eenrÍ g€noemd als zijnde gelegen aan trDoonheirt (1).
Één der oudst vockomende vermeldingen van ttDoonheir in plads
van rrAan die Heiderr troffen rre aan in iloor Genertse belastinggaarders aangelegde lijsten per buurtschap van zgn. rthoofilgeldrr-plichtigen. De naangeving lijkt dan echter betrekhing
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te hebben op een nabijgelegen gebied dat we nu kennen als
Wolfsbosch. Althans in 1691 wordt in genoemde lijsten gewag
gemaakt van de buurtschap of het rot ttDcnhq ofte l{olfsbosch[
naast buurten als rrGroescuylen ende Lodderdijckrr, Itveershey
en Handelrr, De Deel, en rrDeelschen Boorntt (2). Letten we echter op zowel de namen der rotten als de daaronder vermelde
personen dan kunnen we ons niet aan de indruk onttrekken dat
net de aanduiding rrDonhey ofte líolfsboschrr men eigenlijk had
moeten schrijven rrDonhey entle l{olfsboschrr. De lÍolfsbosch aIleen telde imrers veel te weinig bewoners on daar een apart
rot voor in het leven te roepen. Iloe het ook zij, het duurt
na 1691 nog naar rÍeinig jaren of beide toponienen (Doonhei en
Wolfsbosch), respektievelijk links en rechts van de weg naar
Hantlel, staan op zic}Jzelf. Hierbij moet worden aangetekend
dat het toponiem lÍolfsbosch al dateert uit dê nidateleeuwen.
Olnerkenswaard is r{el dat laatstgenoende buurtschap nog tot
in onze eeuw rraan de heirt blijft liggen.... De Genertse Peel
waarover men vanuit de Írolfsbosch uitzag is inmers pas in onze tijd ontgonnen I
NOTE{:
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