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Opdraoht

Dr. W. Roukens

Onlangs heeft de Limburgse geleerde Dr. Winand Roukens, lector in de volkskunde aan de
Keizer Karel Universiteit van Nijmegen en adviseur van de M inister van O nderwijs, Kunsten
en Wetenschappen, voor de v ijfenzesti gste maal de gedenkdag van zijn Heil ige Doop gevierd.
Van alle zijden heeft men bij die gelegenheid de aandacht gevestigd op de persoon en het
werk van Dr. Roukens. Lange lijsten van functies en publicaties werden dankbaar en respectvol gememoreerd. Wij zu llen d it all es hier nu ni et herhalen.
Voor ons vo lstaat het besef, dat wij in Dr. Roukens een man bezitten, die ons geleerd heeft
vanuit de reg io de wereld te o ntdekken zonder die regio daarbij o ntro uw te warden. In hem
heeft Limburg een geleerde, die met niet afl atende energie poogt ons Gewest wakker te
schudden nu het de allerhoogste tijd is. Hij is daarom een mens, die niet steeds begrepen zal
wa rden. De wekker is nu een maal niet alle slapers welkom.
Dit nummer van De Bronk za l gewij d zijn aan de naamkunde. Het kwam tot stand in gewaardeerd overl eg en goede samenwerki ng tussen enerzijd s de Redactie en anderzijds de
sectie Naamkunde van de Culturele Raad Limburg. De sectie w il dit nu mmer gaarne opdragen aan haar voorzitter, Dr. Winand Roukens, bij gelegenheid van zijn 65ste verjaardag.
In de enkele j aren van het bestaan va n deze j ongste sectie van de Culturele Raad Limb urg
heeft Dr. Roukens al interessante initiatieven genomen. Als lid va n de Naamkundecomm issie
van de Konink lijk Nederlandsche Academ ie van Wetenschappen heeft hij al jarenlang op het
moeilijke terrein van de naamkunde werk verricht waa rvan ook Limburg vaak geprofiteercl
heeft. Het valt te begrijpen, dat, toen de secti e vo lkscultuur van de Culturele Raad Limburg
aanstuu rd e op de stich tin g va n een nieuwe afdeling, gewijd aan naamkunde, Dr. Roukens in
zijn functie van studieleider van d e sectie vo lkscultuur in de totstandkom ing van de nieuwe
tak een groat aandeel heeft gehad.
Hierom en bovenal om zijn stimulerend we rk op zo menig ander terrein bi eden wij o nze
Voorzitter deze opstellen gaarne aan als een kl ein bewij s van vriendschap en erkentelijkheid.

Namens de sectie Naa mkunde
van de Culture /e Raad Limburg
}. Hansen
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Toponymie en Bodemgesteldheid

Veld- en perceelsnamen vormen een belangrijke bron voor geschiedkundig onderzoek van
agrarische gemeenschappen. De betekenis van deze toponymen bij de recon structi e van het
vroegste ontginn in gspatroon is door Edelman beschreven voor o.a. Bennekom, Heeze (N.B.)
en Venray 1-2-3). De bodemgesteldheid en de natuurlijke begroeiing hangen zeer nauw samen.
Vee! namen herinneren aan de toestand voor de ontginning. Zo wijzen namen met /o (Joy)
(loo) (-/), ray (roy), rade op de oorspronke lijke bosvegetatie; voor samenstellingen met -basis dit ook duidelijk.

Oirlo, Meer/o, Me/derslo , Merse/o, Tonger/a, Elsloo.
Weller/oy.
Hunse/, Rogge/, Rijkel, Boekoe/.
Venray, Castenray, Tienray, Asenray.
Slramproy, Tunge/roy, Leveroy.
Doenrade, Amstenrade, Bingelrade, Eckelrade.
Namen met het onderdeel ,, heide" w ij zen op een minder vruchtbare bodem , die samenhangt
met de heidevegetatie. In Limburg zijn de heideontginningen van jongere datum.

Heide (in Venray) , Hei (in Stramproy), Heyen, Heikant.
Schillersheide, Heerlerheide.
In Zuid-Limburg echter komen op verschillende plaatsen heide-namen vo or op zeer vruchtbare gronden , waarop waarsch ijnlijk zich geen heidevelden hebben ontwikkeld zoa ls op de
armere zandgronden van midden- en noord-Limburg. ,,Hei" heeft hier meer de betekenis
van onontgonnen grond, b.v. Craetheide, Kerensheide, Eiserheide, Bleyerheide. Bekend zijn
ook de ven- , en broeknamen . Deze hebben betrekking op !age, natte terreinen, waarvan de
,,broeken" de moerasbossen vormden (elzebroekgronden).

Breevennen , Ciesenvennekes (Venray).
Diepven, Langve n, Roodven , Braakhu isven, Meerservcn (Neer itter).
Weerenbroek, Wisbroek, 1-/eykersbroek (Neeritter).
Den . Broek, Honsbroek, In de Broeke n, Uilenbroek (Witte m).
Keversbroek, Weyerbroek (Grathem) .
Molenbroek, Op de Broek, Op het Kiekenbroek (K limm en).
In tegenste lli ng tot Brabant is in Limburg de oppervlakte !age gronden zeer gerin g, terwijl ze
bovendien beperkt zijn tot vr ij sma ll e stroken of !age p lekken van gerin ge omva ng.
Daar de vest iging van de nederzetti ngen en de ontginning van de bouwlandgronden steeds
op de hoge drooggel egen gronden plaats vond, zij n in de Limburgse plaatsnam en wein ig
aanduid ingen va n !age Jigging aa nwez ig: Ho e nsbroek, Swartbroek en Broekhuizen zijn hi ervan
voorbeelden.
Toponymen met ,,ven" en ,,broek" komen voo ral voor in streeknamen en perceelsnamen. In
Limbu rg vormen zij veela l p laatsen van betrekke lijk ger inge opperv lakte temidd en va n hogere
gronden.
In het ontgo nnen landschap waa r de natuurlijke vegetat ie ve rd wene n is, is de bodemkund ige
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toestand sterk bepaald door de oorspronkelijke toestand. Het voorkomen van toponymen die
hierop betrekking hebben, vormen dan vaak een verklaring voor de aangetroffen bodemsoort
of verschijnselen.
Behalve dat in de namen de toestand van v66r de o'n tginn ing is weergegeven , zijn vooral
voo r kleinere landoppervlakken (percelen of groepen er van) namen ontstaan die verband
hielden met het gebruik dat van de grand werd gemaakt. D it kan zijn het algemeen burgerlijk gebruik, technologische of landbouwkundige exploitatie.
Het a/gemeen burger/ijk gebruik blijkt uit namen als:

.,De oude Pastory" (Wijnandsrade, Klimmen) .
.,De Proosdij" (Beek, Schimmert).
,,De kleine proosdije" (Kl immen).
,,Proosdij ve/dje" (Meerssen).
Door Edelman en van Hoffen 4) is gewezen op namen met ,,Hanger" , die betrekking zouden
hebben op percelen, waar kampen voor zwervers en minder gewenste trekkers gelegen zouden hebben. ,,Hanger" is in dit verband ,,Onger" of ,,Unger"
Hongaar.
De ,,dries" of ,,driest" is een om de een of andere reden verlaten stuk bouwland, waarop
zich een w ilde onkruiden-vegetatie ontwikkelde 5) . Vaak kregen deze plaatsen een bestemming als vuilstortplaats.

=

,,Halige Dries" (Valkenburg).
,,Schaapsdries" (H ulsberg).
,,De Drieschen" (Meerssen) .
,,Catarina Dries", ,,Grachter Driessen" (Wittem).
Ter reinen met namen va n burgerlij k gebru ik liggen overwegend in of dicht bij de oude nederzettingen. Door hun geringe oppervlakte en omdat ze veelal in de jongere dorpsuitbreiding
zijn gekomen, zijn ze voor de bodemkundige interpretatie vaak minder belangrijk.
Het technologisch grondgebruik houdt verband met de industriele doeleinden, waarvoor de
grand zich leende. De belangrijkste vo rm was de keram ische industrie, voornamelijk de
steen- en pannenbakkerijen. Hiervoor zijn grondsoorten (klei of leem) met bepaalde eigenschappen vereist. Een ook nu nog hiervoor veel gebru ikte leemgrond is de loess, die voorkomt in een brede gordel van Noordwest-Frankrijk, Belgie, tot ver in Duitsland en die ook
Zuid-Limburg omvat.
In deze loess komt op de vlak gelegen gronden een zwaarde re, vastere en donkerd er
kleurde laag voor op ca. 50 cm. diepte, die ruim een halve meter dik is en va n oudsher
direct bruikbaar is gebleken voor steenfabricage. Deze in alle vlak-liggende loessgronden voorkomende laag heeft in het Franse taalgeb ied de naarn ,,terre a briques" gekregen. In de Belgische bodemkund ige terrninologie is deze naam overgenornen 6). In het binnen het Nederlandse taalgebied gelegen loessgebied bestaat voor terre
briques geen algemeen bekend
equivalent als b.v. ,,brikgrond".
Op verschi llende plaatsen in Zu id-Lim bu rg komen loessgronden voor, waarin de natuurlijke
opbouw van de grand verstoord is. Uit de veldnamen van deze terreinen blijkt dit samen te
briques"-laag, waarna rnogelijk de daarboven
hangen met het weggraven van deze ,,terre
gelegen grand ten dele weer over de ontgraven stukken is teruggestort.
Aangetroffen ve ldnamen die op deze plaatsen de verstoorde bodemopbouw duidelij k verklaren, zijn :

c2-

a

a
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,,Bri kkewei" (Doen rade) .
,,Op Weebrick" (Beek).
,,W ebrig" (Spaubeek).

.·
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In Midden- en Noord-Limburg warden oude klei-winplaatsen ,,Tichelary", ,,Tegelarije" (a .a.
Venlo en Roermond) genoemd. Daar het hier andere sedimenten met een verschillende
bodemkundige karakteristiek betreft, zijn de verschijnselen van deze klei-uitgraving anders
dan in de Zuid-Limburgse loessgronden.
Vaak is de oorspronke lijke plaats van de oude ve ld oven nog duidelijk in het terrein te zien
door het roodgekleurde bodemoppervlak en de grate concentratie van geheel en ten dele
vergane baksteenresten. Namen als ,,achter den Pannenbakker" (Meerssen) zijn dan duidelijk.
Plaats en waar klei of leem gewonnen werd hebben duidelijke namen:

Leemkuilen (Meerssen).
Leemkuil (Wittem).
Aan de leemkoelen (Stein) .
Met het landbouwkundig grondgebru ik samen hangende topo nymen komen in zeer grate geta le voor. Ze zijn globaa l te ve rd elen in namen die de aard van landbouwkundige benutting
aangeven en namen die (tevens) de kwaliteit van de grand tot uitdrukking brengen.
Tot de eerste groep behoren de toponymen met:

-veld, -kamp , -ho!, -akker, voor bouwlandgronden ,
-beemd, -weide, voor gras landgronden.
Zowel in Zuid- als Noord-Limburg vormen de ,,Veld"-gronden de oudste ontginnin gen tot
bo!:lwlandgronden. Het zijn steeds hooggelegen, droge gronden.
Op de vruchtbare loessgronden in Zu id-Limburg is in bodemkundig opzicht geen verschil
tussen de ,,-veld"-g ronden en de recenter ontgonnen bouwlandgronden. D it in tegenstelling
tot de ,,-veld" -gronde n van de armere zandgebieden van West- en Noord-Limburg.
Voor verhoging en behoud van de bodemvruchtbaarheid vond op deze gronden een zeer
grate toevoer plaats van materiaal uit de veesta ll en (zgn. potstallen). Hieri n werd bosstrooisel ,
heideplaggen en zand gebracht, dat tezamen met de veemest diende voor de bemesting van
de bouwlandgronden. Deze kregen op deze w ij ze in de loop der eeuwen een humeuze
bovengrond van meer dan een halve meter tot ruim een meter dikte. De natuurlijke bodemgesteldheid is hi erdoor volled ige gewijzigd . De ve lden liggen momenteel hoog boven de omgeving. De boerderijen die uitsluitend langs de randen van de ,,velden" voorkomen, liggen
duidelijk lager.
Deze ligging der bewoning random de veldgronden wijst op de ontginning ervan va nuit verscheidene kleine kernen , gegroepeerd rand de vaak enkele honderden hectaren grate bouwlandcomplexen, waarna een dezer kernen zich tot het hoofd-dorp ontwikke lde 7 ).
Grote comp lexen ,,-veld" namen komen voor westelijk van de Maas van Venray tot Hunsel :

Leunse veld, Hoogveld, Kapellerveld, Engve/d (Venray).
Molenveld, Hoogveld, Kraneveld (Horst).
Grootveld, Vorsterveld (Sevenum).
Nobisveld, Keuperveld (Panningen).
Rosveld (Weert).
Weyerveld (Baexem).
Kerkensveld (G rathem ).
Door hun afwijkende bodemopbouw zi jn de ,,-veld"-gro nd en van het zandgeb ied duidelijk
ondersche iden van d e andere zandgronden . Dit geld ook voor de grond en met het naambestanddee l ,,Kamp" . Ove r het algemeen wo rdt aangenomen, dat dit ontg inningen zijn van
jon ge re datum (laat-middeleeuws) dan de veld-o ntginn ingen en dat het individuele ontginningen zi jn 8-9).
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Cedee/te van een bodemkaart van de gemeente Kessel, Een tweetal kampen met rechthoekige begrenzing zijn door hun afwijkende
bodemgesteldheid goed te onderscheiden van de andere voorkomende gronden (bodemtype n) Ab 7, Ad2, la, Zb1, Zb2, Zc1 , Zc1 ,

Zc2, en Zd; Fa?, Fb1, Fc1: kampgronden van verschi//ende vochtigheidstoestand,

De landschappelijke ligging wijst ook hierop. De kampen van het zandgebied hebben in hun
~odemcpbcuw met die van de veldgronden gemeen, dat ze ook het ophogingsdek van de

potstallen hebben , echter van geringere d ikte. Na de invoering van de kunstmest in de
tweede he/ft van de vorige eeuw heeft de potstal zeer sne/ aan betekenis voor bouwlandverbetering verloren, zodat de verdere ophoging van de kampen sin ds die tijd tot staan is
gekomen. Bodemkundig zijn ze daardoor niet volledig ontwikkelde ,,-veld " -gronden.
Mede door de individuele ontginning vormen de kampen in het zandgeb ied in de bodemkaart vlakken met rechte hoeken temidden van, en over de andere bodemvlakken heen
(z ie fig.).
Een oorsprong van
o.a. groentesoo rten ,
ze in veel mindere
Bodemkundig is het

veel kampen als bouwlandgronden , die dienden voor de ve rbouw van
ol iezaden, vlas, hop, e.d . en buiten het drieslagstelsel stonden, waardoor
mate vanuit de potstallen bemest werden, is niet uitgesloten 10 ).
resultaat echter gelijk aan die van de o ntgin nin gen van ge rin ge ouderdom.
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Kampen komen rand en in de nab ij heid van all e oude nederzettingen voor:
Oude Heikamp, Nieuw Heikamp, Plumskamp (Kesse l).
Op de Ka mp, Wa lkeskamp, Va lkenkamp, Heikamp (Venray).
Kaaskamp, Kweselskamp (Weert) .
De ,,-hof" en ,,-akker"-namen zi j n zeer algem een ve rbre id in geheel Limburg. Met de bodem
toesta nd heb ben zij gee n di rect verba nd. Vee lal komen be ide namen bij elkaar voor. le zijn
gebond en aa n o ntginningen va naf het eind va n de 18e eeuw. Ze o nderscheiden zich van de
all erj o ngs te heide-o ntg innin gen va n de 20e ee uw door een m oo ie homoge ne bovengrond,
echter zo nder de o ph ogin g d ie de kamp- en ve /dg ro nden ke nm erkt.
Na m en met ,,-beemd" en ,,-weide" be treffen ove rwege nd laaggelegen gro nde n, hoewe l ook
uitzonde ringen voorko m en (b.v. Bergweide in Nuth). De ,,beemd"-namen komen overwegend
in het Z ui den va n Limburg voo r naa r het noo rde n neemt het aa nta l ste rk af.
Daar de va ri atie in de lage gro nden, bodemkundi g gez ien, vrij groat is, betekenen deze
topo nymen slechts een vrij alge mene aa nduidin g voo r de bodemtoesta nd.

Ee n d ui delijkere bo demkundi ge kara kteri sti ek geven de to ponymen met ,,-gracht", ,,-graaf"
(graft), en ,,-rein", ,,-pas", ,,-spurk", ,,-staart" (stee rt) en ,,-sleng" (s ling, Ieng), die op de all erlaagste gronden betrekking hebben en daa rd oo r als we idegra nde n in gebrui k waren 11 ).
De topo nym en met ,,-graaf" en voo ral ,,-rein" zijn typ isch voor Z uid-L im bu rg, d ie met ,,-pas",
,,-spurk", ,,-sleng" en ,,-staart" voo r Noo rd- Lim burg.

Engels Cracht, Max Graaf, Aan de W itten Rein (Wittem).
Aan de /angen Rein , Koningsgraven (Wij nandsrade).
Kakensgraaf (Hulsberg) .
De lange Rein, Vloedsgraaf (Schimmert).
Ve nn epas, ju fferse pas, Heerepas, Veenepas, de Staart, Smakter Spurk (Venray).
Kattenstaart, Diepe Ieng, Sleng (Horst).
Vissensteert, Pann ensteert (Heythu izen).
Bodemku nd ig bij zo nder interessant zijn de ve ld- en percee lsnamen die de kwa liteit van het
land tot ui td ruk k in g b rengen .
Behalve enke le d ie min of mee r goede bodemkwalite ite n uitd rukken, als Kaaskamer (Wittem)
Kaaska mp (Weert) e.a., d ui dt het merendeel op mi nder gun stige o msta nd igheden, waa rva n de
volgen de na men voo rbee lden zijn :

Lochterberge n (Gennep).
Lichtenbergen, de Locht (Horst).
Blanke nberg (Venray).
Honingsberg (Vlod rop).
Achter de Locht, Op de Locht (Bu nde).
Op de Lucht (Wittem) .
Lochterveld (Geulle, Bunde, U lestraten).
De m indere kwa liteit grand, sa m en hangend met een li chte gra nd sp reekt uit deze namen.
Voo rbeelden va n gro nden m et vee l stenen zij n voo ral in Z uid- L.im burg aanwez ig:

Steenberg (Wittem, Schin op Geul, Ulestraten, Nuth).
Op den Steen (Meerssen) .
Steinve/d (Bunde).
Zeer express ieve namen zijn evenm in ze ldzaam voor de aanduid ing van de kwaliteit van bepaalde percelen, zoals ,,Verloren kost" in Wittem .
Ve le namen zijn nog niet verk laard, vele andere namen hebben voor de bodemgesteldheid
geen betekenis. Toch is een inventarisering van de oude veld- en perceelsnamen belangrijk
voor de verklaring van waargenomen versch ijnselen. Deze greep uit de namenverzameling
heeft hiervan een der aspecten wi llen geven.

Ir. }. }. M . van de Broek

') Edelman C. H. en A. W. Edelman-Vlam 1958 - Een poging tot reconstruc;tie van het verloop
van de ontginning van Bennekom. In: Een Veluws dorp. U itg. Stichting ,,Oud Bennekom "
pag. 163-174.
Edelman C. H. en A. W. Edelman-Vlam 1960 - Bijdrage tot de ontginningsgeschiedenis van
de zu idelijke zandgronden. Voordr. 31 aug. 1958 Belg.-Ned. Kemp isch Congres te Bokrijk. Kultuurhistorische Verkenningen in de Kempen I. Uitg. Stichting Brabants Heern 1960 pag. 21-42.

2)

Edelman C. H. en A. W. Edelman-Vlam 1960 - Studies concern ing the morphogenesis of
some old rural settlements in the sandy areas of the Netherlands Tijdschr. Kon. Ned. Aardr.
Gen. 77.3 (312-318).
3)

' ) Edelman, C. H . & M. M. van Hoffen . 1949 - Landerijnamen met het bestanddeel ,,Honger".
Nomina Geogr. Neerl. 13. 79-87.
Edelman-Vl am, A. W . 1956 - Perceelsnamen in de Liemers en de Driedorpenpolder. Boor
en Spade 8. 99-112.

5)

6 ) Duda!, R. 1953 - Etude morphologique et genetique d 'une sequence de sols sur limon loessique. Agricu ltura. I 2.2 119-163.

Zie ook Keuning H.J. 1961, De problematiek van de ontwikkeling van het Brabantse cultuurlandschap. Tijdschr. Econ . Soc. Geogr. 52.1. 13-21.

7)

' ) Verhulst, A. E. 1961 - Probleme der mittelalterli chen agrar. Landschaft in Flandern, Zeitschr.
f. Agrargesch. u. Agrarsoziol. 9.1 13-19.
' ) Hofstee E. W. & A. W. Vlam 1952 - Opmerkingen over de ontwikkeling van de perceelsvormen in Nederland. Boor en Spade 5 195-235.
10) Thurli ngs, Th. L. M. & A. A. P. van Drunen 1960 - Sociaal Economi sche Geschiedenis. In :
Limburg's verleden. I, pag. 218-221 (U itg. Limburg. Gesch. en Oudh. Gen. Maastricht).

") Edelman-Vlam wijst er ook op dat de ,,beemden" de hooilanden vormden op de afhelli ng
naar de laagste gronden (A. W . Edelman-Vlam, Perceelsnamen in de Li emers en Driedorpenpolder. Boor en Spade 8 1956 99-112).
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De p/aatsnaam Vaals 1J

De verklaring va n een pl aatsnaam kan door bijkomend e o mstand igheden to t een belang·
wekkend prabl eem warden. Zo is het nu gesteld me t de naam Vaals, waarvan de ve rkl aring
vragen aan de o rde stelt va n vraegere Romaanse irw loed op thans geheel Germaans gebied
of, anders gezegd, probl emen d ie verba nd ho uden met histo ri sche w ij zigingen va n de Germaans- Romaanse taalgrens in de omgeving van Z uid- Lim burg.
De vaak gehoorde ·verklaring van Vaals uit Lat. val/is (da1) 2) ontmoet ernstige taalkundige bezwaren. Va l/is is nl. een klassiek-Latijnse vorm, die in het door de Romei nen in Zu id-Lim burg
gesproken vo lkslatijn we lli cht val/em heeft geluid, waardoor de s van Vaals reeds onverklaarbaar wo rd t. Bovendien beantwoo rdt in de Romeinse of Latijnse leenwoorden der eerste
eeuwen na Chr. aan Lat. v in de Nederlandse d ialecten een w, b ij v. vinum = w ijn, va llum =
wal. Om deze twee redenen is het ui tgesloten, dat de p laatsnaam Vaa ls ontstaan zou zijn uit
Lat. val/is, waa rmee de Rom einen tijdens hun occu patie van Zu id-Limbu rg (eerste vier eeuwe n
na Chr.) deze p laats zouden hebben aanged uid.
Nu wo rdt d e laatsle tijd door desku ndigen, die blij kbaar Vaa ls als een clal wi ll en bl ij ven zien,
getracht de taalkund ige bezwaren, d ie bestaan tegen Vaals uit val/is, te o ndervangen door als
uitgangspunt het Lat. meerv. val/es te nemen en verder, steunend op bepaalde klanko ntw ikkelingen, te aanvaarden dat het gebied rand Vaals tot in de 9e eeuw tweetalig, ja gedurende
een paar eeuwen zelfs eentalig Romaans was 3). Taalkund ig is het o ntstaan van de 11e- en
12e-eeuwse vo rrn Va is uit va l/es in dat geval mogelij k.
M. i. zijn er echter ook bezwaren tegen deze, zij het lingu isti sch verantwoorde, poging om
Vaa ls met Lat. val/is in verband te brengen. Vaals ligt in een bergachtig gebied en waar bergen
zijn, bevinden z ich uiteraard ook dalen. Een pl aatsaanduiding als Dalen is dus we! mogel ijk,
maar niel voor d e hand liggend, omdat de bergen m eer impo neren ; de plaatsnaam Bergen
ko mt dan ook m eerm alen voo r. N ietternin kennen we Dalen in Drente, dat op grand der
schrij fwijze dalon 1160 gezien wo rd t als een dativus plurali s en dus in de clalen betekent, hetval/es no minativus of accusativ'u s. Ook het en kel vo ud dal
geen aannem elijker is dan dalen
staat, als het in een plaatsnaam voor komt, vrijwel steeds in de datiefvorm nl. daal (u it dale
o ntstaan) en wordt dan bovend ien gewoonlijk voorafgegaan of gevo lgd door een nadere aandu iding : Bensdael, D iependael, Remersdael , Rozendaal, Venendaal, Bloemendaal, Dael-h em,
Dolhain (= Dalhem).
Wat betreft de ,,Romaanse" v in Vaa ls b lijft de moeilij kh ei d, dat deze v nfet bewaard is in
eveneens nabij het huidige Romaan se taa lgebied gelegen plaatsnamen als vicus
Wijk bij
Maastricht en villaris
Wo lder (of Wi lre), Wijlre, Wahlwijlre , Nyswijlre (11 79 Wi lra, 1215
Wylre, 1219 W ilre) en Eschweiler (888 Aschw ilra, 930 Ascwil ra) . - M . Gijsseling gaat dan ook
zover, dat hij in de 9e en 10e eeuw een zuiver Romaans taaleilandj e vero nderstelt, bestaande
uit Aken, Laurensberg, Vaa ls en Simpelveld, dat echter in het zuiden door de reed s vraeg
eentalig Germ aans geworden Voerstreek va n het grote Rornaanse taa lgebied werd afgegrendeld. M .i . wij zen de door M . Gij sseling genoemde oude vo rm en van som mige plaatsnamen stelli g op Romaanse invloed, dus eventu eel op ,,tweetali ghei d" in dit gebied, doch
z ijn de gegevens niet vo ldoend e om gedurende een paar eeuwe n een geheel Ro maans taa leilandje te aanvaarden. ,,Tweeta ligheid" b lijk t echter ook uit somm ige schrijfwij ze n van
p laatsnam en b uiten de naaste o mgeving va n Aken en Vaa ls, bijv. van Moresnet, M echelen,
Gulpen, M esch, Maastricht en Veldw ezet, dus gelegen in een vrij wat groter geb ied, waarin
desondanks d e v van Lat. vicus en villaris als w ve rschijnt 4 ).

=

=
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Jndien we Vaals uit Lat. va l/es w ill en verk laren, zu ll en we derha lve moeten vero nderstellen,
dat deze plaatsaandu iding pa s in de 9e of 10e eeuw is ontstaan als een ,,geleerde naam '',.
misschien verge lijkbaar met Seffent bij Aken, waarvoor in 896 de aand uidin g Septem Fontes
gevonden wo rdt. De geleerde Latijnse benaming va l/es moet dan ec hter z ijn geb rui kt voor
een, b lijkens het meervoud va l/es, tame lijk uitgestrekt en we lli cht nog vrijwel o nbewoond gebied (in Vaals zijn tot nu toe noch praeh istor ische, noch Romeinse, noch Merovingische overblijfselen gevond en) en desondanks moet dit val/es dan door de, op zijn minst hoofdzakelijk,
Germaanse streekbevolking zi jn overgenomen; ve rd er moet de herinnering aan het tweelette rgrepi ge val/es dan reeds spoedig zij n uitgewist, daar we in de 11e en 12e eeuw, hoewel
in Latijnse oo rkonden, de tweede Jettergreep niet meer geschreven v in den. - Resumerend
mee n ik d us te mogen besluiten dat de afle idin g va n Vaa /s uit va l/es niet onmogelijk doch
we l zee r onwaarschijnlij k is.

,,

Aan een geheel and ere herko mst denkt A. Carnoy 5), wa nneer hij zegt : ,,De echte naam van
de rotsen was * fa/isa , die voort leeft in Vaa ls Hol. Lb. en Va/ Be lg. Lb . (Va l-Meer) [1066 Fals],
maar voo rn amelijk in Waa lse ben amingen: Faliz e, Fallois, Fa/isol/e , Houffalize, Falhoufe , Corphalie, Coirfalize. Bij Court-St.Etienne zijn er Devonische rotse n en zo ontstond Faux bij
La Roche-en-Brabant. Ook bij Namen , op een ste ile rots, is er een Fau/x [953 Fa ls]."
Het tegenwoo rdi ge D uitse woo rd Fels, Fe/sen voe rt men terug op *fa /isa, dat als lee nwoord
terec ht kwam in het Romaans (Waa ls en Frans) waar, met accentverschuiving, de vormen
fa/ise en falaise bekend z ijn. Het o ud -hoogd uits kent 't mann el. woo rd fe/is en het vrouwelijk
Felisa , mhd. vets, ve/se, laat-mnd . vets, vefse en ook vols, middelnederl. ?n oo k 16e eeuws
(Kiliaen) vets, meerv. ve/ze, een keer ve lt, dat door Th . Fri ngs (Germ an ia Ro m ana biz. 215)
wo rdt beschouwd als ,,ve rni ederdeutschung" van hoogduits fe lz. Het Rhein. Wb. geeft felts als
dia lec tvorm hoofdz. langs de Moeze l en in de Hunsruck met aansluitend deel langs de Rijn ,
'n woord als feltsman
,,Ste inbrucharbeiter" wordt echter ook in het Zevengebergte genoteerd, te rw ijl somm ige samenste llin gen en het afgeleid e fe /sig, misschien mede onder
hoogdu itse invloed , algemeen gebru ikelijk z ijn in het Rijnland. Als beteken is van ·felts wo rd t
opgegeven rots, rotsacht ige grand. Voor het Franse falise, fa/a ise vindt men de beteken is
steile kust, klip. Dit Franse fa lise komt ook als leenwoord voor in het middelnederl. , meermalen in de betekenis van (steile) helling, rotspad (vg l. P. Max imili anu s, Si nte Franciscus
Leven JI , Zwol le 1954, vers 3938).

=

Wat betreft de betekeni s acht ik d it woord als oorsprong va n de p laatsnaam Vaa ls ste lli g
meer aa nn em elijk dan va l/es = dalen. Vaa ls li gt t.o.v. de omgeving ni et in een dal. De dorpskern
ligt tegen de vr ij steile helling van de thans zo genoemde Vaalserberg of Wilhelminaberg, de
hoogste va n de omgev in g. D e typering ,, rotsachtig " is voor deze berg stellig ni et misp laatst 6) . Bewijzen dat Vaa ls reeds vroege bewoning heeft gekend, z ijn er ni et. De Romeinse
weg Maas tri cht-Aken ging via Gu lpen, Partij (Wittem), Hilleshagen , Vijlen , kruiste tussen
Mameli s en Lem iers de Si nze lbeek en bereikte, achter de Sneeuwbe rg om, de · stad Aken.
Me n li et de hoge, rotsige berg bij Vaa ls du s rechts li gge n. Ze lfs de Middeleeuwse ,,hertogenweg", die Limburg a.d . Vesdre v ia Moresnet en Gemm eni ch m et Rolduc verbond, ging welli cht over Raeren en Lem iers en ver meed du s ook de Vaa lse rb erg. Niettemin passeerde in
1615 een Franse reiziger op z ijn route va n Maastricht naar Aken ook Vols (Publi cat ion s
1881 , biz. 284), doch de tegenwoordige grate weg Maastricht-Gulpen-Vaals-Aken dateert pas
va n 1824-1825. - De o udste bewijsplaats va n het bestaan van Vaa/s is een oorkonde va n
1041 ; waarin goederen te Vais aan het 5. Adelbertstift te Aken warde n gescho nken. - H et is
dus stellig aannemelij k dat de naam *fa/isa aanvankelijk gebru i kt is als naam voor de hoge
Vaalserberg en dat deze naam is overgegaan op de nederzet tin g tegen de helling van die
berg (men verge lij ke bijv. het dorp Laroch e in de Ardenn en). Het is ook mogelijk dat ree ds
in v roege ee uwen *fa /isa gebruikt werd voor (s tei/e) berghel/ing.
Dat de f va n * fa/isa hier in geheel of nagenoeg gehee l nederduits (nederl ands) taalgebied tot

v werd , is normaal (vgl. de reeds ge noemde vo rmen uit mhd ., mnd. en mnl.). Een moeilijk73

heid is echter, dat de a-klank van *fa/isa onder invloed der i in de vo lgende lettergreep niet
tot e is geworden (Umlaut), m.a.w. dat we in de 11e en 12e eeuw Vais vinden i.p.v. Ve/s.
Wij hebben echter reeds gezien, dat deze Um laut in het Romaanse (ook Waa lse) fa/ise,
fala ise niet heeft gewerkt en dat M. Gijsseli ng en P. Tummers, met name aan de hand van
p laatsnamen, hebben aangetoond dat in de eeuwen waarin in het westgermaans d e i-Umlaut
werkte, er in een (groot?) deel va n het huid ige Zu id-Limburg en stel lig in de Zuid-Oosthoek
een Germaans-Romaanse ,,tweeta ligheid" heerste. Het behoud der a in het Germaanse woord
Vais kan dus stel lig beschouwd worden als een voorbeeld van Romaan se klankontwikkeli ng,
zoals men o.a. ook aanneemt dat de a van Harles (uit *Hari liacas) onder Romaanse invloed
niet onderhevig is geweest aan de Germaanse i-Umlaut. - Wat Vais betreft zou men het ontbreken van Umlaut overigens ook kunne n vergel ijken met mnl. wa/s = waals en met ndl.
twaalf, die evenals hgd. we/sch en dialectisch twe/I eigenlijk ook Um laut moesten hebben,
we lke Um laut hier ech ter we ll icht (mede) verhinderd is door de w. In Vais zou dezelfde invloed kunnen worden toegeschreven aan de v, waarvan de articu latie geen groot verschi l oplevert met d ie van de w. - Ze lfs is het niet uitgesloten, dat de naamgeving heeft plaats gehad
via Romaa ns geb ied. Het is nl . opvallend dat va n de 14 Belgische p laatsnamen, waar in
A . Carnoy het door het Ro maans aan het Germ aans o ntleende *fa /isa onderkent, er 2 in de
omgeving van Verviers, 2 o m geving Lu ik, 4 omgeving Namen, 1 o mgeving Bastogne, 1 in
Zuid-Brabant en 2 in de Haspengouw (waa rvan een, nl. Val-Meer in Nederl ands sprekend gebied) gelegen zijn. lnd ien de p !aatsnamen Fau/x en Fooz bij Namen reed s in 953 en 954 als
Fa/s en Va l-Meer, in 1066 als Fals wordt aangeduid, dan ka n Vaa /s in de 10e eeuw, doch
waarschijn lijk vroeger, ook via het Romaans zijn naam hebben gekregen.
Hoe dit ook zij, ik hoop te hebben aangetoond, dat er qua betekenis zeer vee l v66r en
qua vorm niets tegen is om de 11 e en 12e eeuwse plaatsnaam Va is o ntstaan te achten ui t
rotsachtige berg of steile berghelling.
Germ . *falisa

=

Ofschoon h et buiten het eigenl ijk bestek van dit artikeltj e ligt, nog een enkel woo rd over de
latere schrijfwijze en de tegenwoordige uitspraak van Vaa ls. Het is mogelijk dat de 13eeeuwse schrijfwijze Vayls, Vails en Vailsz alleen duiden op een zekere moui llering van de I
en niet op een rekk ing van de a. De in de 14e eeuw opkomende o-vormen kan men vergelijken met mnd. vols en verklaren uit invloed van de /; vergelijk dialectisch old, kold uit aid
en kald {= oud en koud). - Waarschijn lijk acht ik deze verklaring echter niet. M. i. is de a
va n Va is op een of andere w ijze samengevallen met oorspr. lange a, waardoor ze de ui tspraak ao verkreeg en in een later stadium verkort werd tot 6. Op de oorzaak va n deze w ijzigingen zal ik niet ingaan, doch ter verge lijking de aandacht vestigen op de klankontwikke li ng
van bijv. laat- Lat. plastrum (korte a), dat (via o udfr. piastre?) wordt tot mn l. plaester (met
i.p.v. gerekte a) en tha ns in verkorte vorm in vee l d ial ecten {o.a. ook te Vaals) als plaster
verschijnt 7). Ook de lange a (i.p.v. gerekte a) in Aken (Aoke, Aoche, met verkorting in
Ochener) uit aquis en in aker, eker, =( emmer, putemmer) uit aquarium kan hierbij in het
geding komen. Wat betreft de verklaring va n deze laatste lange a's zegt Th. Frings: ,,die
Lange ist durch kein german isches Lautgesetz zu erklaren ; ich i.ibergebe es d en Romanisten zur
Eri:irterung" 8 ). De waarsch ijnlijk lange
in Va als zou dus een argument te m eer kunnen zijn
voo r m ij n veronderstel ling dat Vaa/s, hoewel teruggaande op *falisa toch via het Romaans
zijn naam heeft gekregen.

a

a

De schrijfwijzen met t aan het einde (Vo ilst, Volst) zijn bl ijkbaar z.g. hypercorrecte vormen.
Omdat men nl. d ialectisch de slot-t niet uitsprak in woorden als vas, du bis, du kuns, ze wos
(= wist) enz., was de kans groot, dat men bij een poging om zeer correct te sp reken of te
schrijven een t achter een s toevoegde ook op plaatsen waa r d it niet nodig was.
Dr. W. A. F. Janssen
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AANTEKENINGEN

') Voord racht, m et kleine wijzigingen, gehouden voor de Konink l. Zu idned. Maatschappij voo1
taal - en letterku nde en geschi edenis, te Brussel op 15 okt. 1961.
O.a. J. Habets in Publications XVIII , 1881, b iz. 36; W. Ronkens in Maasgouw 1942, biz. 78 ;
H. Hardenberg in Public. LXXXlll , 1947, biz. 207.
O ude schrij fwijzen va n Vaa /s, voo r het grootste deel ontleend aan door Chr. Qu ix en door
Th. Lacomblet ui tgegeven oorkonden, zij n: 1041, 1059 Va is; 1133, 1135 Va is; 1229 Vay ls; 1238
Va is; 1250 Va lz; 1280 Va ilsz; 1280, 1285, 1294 Va ils; 1308 Vaels; 1356 scabinus ville de Vo lze;
1435 Vo ilst; 1441 Waelst ; 1553 Voelst; 1558 Vo /st (Public. 1865); 1615 Vols (Publ ic. 1881) ;
1688 Vo lsz (Pub li c. 1937); tegenw. plaatselij ke uitspraak V6/s.
2)

' ) M . Gijsseling, Deux remarqu es sur l'origine de la fro ntiere lingi ustiq ue: Hesmond et Vaa ls.
Neoph . XXXIV, 1950 - P. Tummers, Tweetaligheid in Z uid-Li m bu rg. Akadem iedagen der Kon.
Ned. Akad. v. Wetensch. X, 1957 . - M . Gij sseling, Aken-Vaals, Rom aans taaleiland. Hand.
Z uid ned . Maatsch. v. Taa l- en Letterk. en Gesch. XII , 1958 (besproken in Hand. Ko n. Comm .
Topo n. en D ialectal. 1959, b iz. 276, door J. Herbi llon).
' ) H ieraan zo u ik kunn en toevoegen Wije r of Wier (ui t Lat. viva rium = vijver), dat o.a. bij
Hoensbroek als p laatsaanduiding bestaat of bestond. Echter is wier ook be~e n d als appellativum, zodat de p laa tsaandu id ing va n later datum kan zijn .

') A. Carnoy, Bergnamen in ' t O ud-Nederlands V.M.V.A. 1948, biz. 11; reeds eerder in D ictionnai re etymo logique des no ms des comm unes de Belgique. 2 parties. Louvain 1939-1940, s.v.
Faulx. Het is jammer dat H . Hardenberg (Publi c. 1947, b iz. 207) d it werk van Carnoy op de
verkeerde p laats, n.I. o nder Vaulx, heeft geraadpleegd.
De ,,d ict ion naire" va n Carnoy is vermeerderd en verbeterd opn ieuw-uitgegeven ond er de tite l
,,Ori gines des noms des com mu nes de Belgique (y compris les noms des rivieres et principaux
ham eaux), 2 parties, Louvain 1948.
In Zuid- Limbu rg hebben ,,verschillende hoger gelegen toppen, alsmede ve/e van de steile,
naar het noo rd-westen gekeerde hellingen" reeds in praehistorische tijd hun lossdek verloren,
zodat kal ksteen of krijt aan de oppervlakte kwam en verweerde tot kleefaarde of verweringsleem. In vele gevallen schoven deze verweringsprodukten ook naar bened en en bleef de
harde, niet verwe rende vuursteen achter. (Vergelijk W. J. Dewez in Li mburg' s Ve rl eden I,
Maastricht z.j . [1960], b iz. 23, alsook een geologische kaart van Limburg). Tot deze ,,rotsachtige" p lateaus behoort ook de Vaa lserberg, waa r men in de bovenlaag van de grond veel
kleinere en vaak ook grotere sten en vind t, die zee r tal rij k aan d e o ppervlakte ko m en en
kwamen b ij de steile, holle voetpaden, d ie door het afstromende wate r sterk zijn of wa ren
uitgesch uurd.

6)

') Verge lij k M iddelned. W oordenb. V I, 394; W oordenb . Ned. Taa l XII . I. 2055 ; Franck-v. W ij k,
Etym. Wb. s.v. p leister; M. v. d. M eer, Hist. Gramm . N iederl. Spr. I. 175 en 291-292; A. v.
Loey, Schonfeld's H ist. Gramm. 6e dr., 79 en 274.
' ) Th. Frin gs, Germ ania Romana (1932), b iz. 132. Ve rgel ij k ook A. Bo ileau in Med ed . Ver.
Naam k. Leuve n en Comm. Naamk. A'dam, 1958, b iz. 143. - Aa n d e hier genoemde woo rd en
met lange a, d ie op nog ni et o pgehelderd e w ij ze we llicht aan Ro maanse invloed moet wa rden toegesch reven, kan men mi sschien het w oord Waa / toevoege n da t, althans te Maastri cht
en sommige andere d ialecten, een vo cal isme ve rtocnt dat eveneens een etymologisch niet
verwachte a doet vermoeden.
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#amen en noemen

Dat een naam niet altijd een toevall igheid is bewijst de wetenschap der naamkunde: zij
verklaart o.a. p laats- en riv iernamen. In vroegere tijden liet men in geen geval persoonsnamen
aan het toeval over; ongemotiveerd gaf men nooit een naam. Maar ze lfs als men dit weet
blijft het moei lijk voorste lbaar van hoe grote betekenis in vroeger tijd de persoonsnaam was.
Het eerste wat wij doen als wij een onbekende ontmoeten is: ons voorstellen. We zijn blij
de naam te vernemen; zo weten w ij tenm inste iets van deze persoon. Men noemt dat dan
ook ,,kenn is maken" . Het verschil van etiquette b ij een ontmoeting in onze maatschappij en
bij hen, die w ij als o nze belangrijkste cu lture le erflaters beschouwen, de oude Grieken, is
bijzonder groot. De o ntmoeting van Odysseus met de schone Nausika beschrijft Homerus in
de Odyssee, V I, 149. De zwerver wordt naar de stad van Nausika's vader gebracht, hij wordt
er onthaald, hij overnacht daar en pas v66r hij zijn re isverhaal za l verte llen wordt hem gevraagd w ie hij nu eigenlijk is. En ook dat nog met een verontschu ldi ging: ,,niemand - zo zegt
Nausika's vader - is geheel zonder naam als hij eenmaal op de wereld verschene n is" (VI 11 ,
550) . Dan pas maakt Odysseus zich bekend. Een aantal van 1132 verzen vormt de afstand
tussen ontmoeting en bekendmaki ng. In een zorgvu ld ig gecomponeerd boek als de Odyssee
is dit geen toeval te noemen . Het is te ve rkl aren door de opvatting die men had over het
hoogst persoon lij ke karakter van de naam. D it is du idelijk in de gehele litteratuur der oudheid.
De Egyptische zonnegod Re zegt van zijn naam: ,,m ijn vader en moeder hebben mijn naam
gezegd en hij bleef verborgen in m ijn lichaam opdat mijn macht niet zou ten deel va llen aan
een tovenaar" (Papyrus de Tur in, Leiden 1869-76, I, 12). Du idelijk geldt de naam als een deel
van Re' s persoon en dat deel is zo eigen dat hij de naam niet noemt. Want het ,,kennen"
zou ,,macht hebben over" ten gevolge hebben. Of kwade gevolgen. Zo zegt Herodotus als
hij spreekt over de kostbaarste wijze van balseming, dat deze genoemd is naar een persoon
wiens naam hij om godsdienstige reden niet za l noemen (Historien 11 , 85).
Juist waar het de godsdienst betreft zijn namen van de grootste betekenis. Macht blijkt vaak
uit het aa ntal namen, waarin dan kwali teiten besloten liggen. De Egyptische god Osi ri s is
honderd namig, de Griekse godheden worden steeds met andere ep itheta genoemd. Namen
gelden vaak als bron van eigenschap bij de mensen. Hierdoor is verklaard dat men in verschil lende culturen pas een naam kreeg als men va n bepaalde eigenschap had blijk gegeven ;
een naam is dan een begrip. O it bedoelt de schrij ver va n Genesis als hij verhaalt: ,,toen voerde
Jahweh de dieren naar de mens om te zien hoe hij ze zou noemen. Want zoa ls de mens elk
levend wezen zou noemen, zo zou het heten. De m ens gaf dan namen ... " (Gen. 2, 19-20).
Dit wi l zeggen: hun wezen begrijpen en dat uitdrukken in een naam. Een echo hiervan klinkt
in de Koran, Su ra 2, 30: ,,Hij (Allah) onderwees Adam alle namen".
In de bijbelse en christelijke sfeer vi nden we, zij het niet dezelfde, maar wel verwante opvattingen over de naam terug. In een voo rspelli ng over de Messias lezen we bij Jesaja, 9, 5,
dat Hij zal zij n : de wonderbare, de raadsman, God-held, Vader, eeuw ige, vrede en vorst. Deze
7 namen duiden op de vo lmaaktheid. Bij de Joden is een naam vaak een wens. Zo is Am os:
sterk. De naam moet dan invloed ten goede uitoefenen. D it vinden we ook bij de Germanen.
Maar daar zijn het vaak namen van bijna aggressieve tendentie: gerhart = sterke speer.
Naam in de betekenis van persoon leest m en b .v. in Psalm 91, 1 : Het is goed Uw naam te
bezingen. Zo ook bij Johannes 3, 18: W ij geloven in de Naa m va n Gods eniggeboren Zoon.
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Bij Paulus, Phi l ippensen 2, 9: Hem is een naam gegeven die boven alle namen is. Men za l d it
ni et mogen verk laren i n de geest van de Egyptische opvatting maar ana log ie is er en de
uiter lijke vorm is behouden. Hoevee l beteken is nog steeds aan de naa m gehecht wo rdt b lijkt
uit de naamsverandering. Zo nemen de pausen na hun ve rkiezing een andere naam aan;
de kloosterlingen na hun intrede. Men kan niet aa nnemen dat deze mensen veranderen maar
zeker is dat zijn van oordeel zijn dat voor henzelf alles verandert; zij gaan een nieuw !even
leiden en zu l len zich dus als een ander persoon moeten openbaren.
De cu ltuurhistor ische weg van de naam is b ijzonder boeiend. De vergelijk ing met vroeger
tijd kan dan ook verdu idelijkend werken. Verge li jken we weer onze gewoonten met d ie der
Grieken en ze lfs ook met de geb ruiken in de Rome i nse samen levi ng dan valt op hoezeer onze
persoonsnaam thans 'n pa rticu li er karakte r draagt. Ze lfs de j o ngste leerli ng van Socrates heeft
z ij n leermeester eenvoud ig bij name aangesproken; Cati l ina is met z'n naam-zonder-meer toe. gesproken in de senaa t. W ij schui ven de roep naam in de i ntieme sfee r terug en in het maatschappelijk verkeer is daa rvoor in de p laats gekomen het woord uit de leenheerl ij ke te rm ino logie: ,,mij nheer". Een Griek zo u zo iets dwaas gevonde n hebben; nu ,,vo rdert slechts de
gemeenschap der vri enden elkaa r bij de naam te noemen" (Va n der Pa lm , Bijbel voo r de
Jeugd, 3, 85). G. B. Shaw heeft dit sc herp gehekeld i n z ijn to nee lstuk ,,Joa n of A rc". Hij laat
Robert de Baud ri co ur t zeggen to t Jea nne: ,,And w ho gave you leave to ca ll me Robe rt?"
Z ij antwoo rdt hi ero p : ,,You were ca ll ed so in church in the name of yo ur Lo rd. A ll the other
names are yo ur fathers or yo ur bro th ers or anybody's" . Z ie hier de o nbeva ngene ten opz ichte
va n maatschappelij ke ve rh o ud ingen en geb ruiken.
/

Geboorteaa nkond iginge n zu ll en b ij iedereen we l eens de vraag hebben doen rijzen of de
namen thans totaa l ve randeren; ee n op in ie d ie elke ge neratie heeft omdat er altijd modeversc hijnseler. in de naamgeving geweest zijn. l k meende dat dit we lli cht vast te stel len was
door de leerli ngenl ijsten van de m eisj esscho len voor V.H .M.O . in Limburg te bestuderen. Om
enig verge lijkingsmateriaa l te hebben is begon nen met een arch iefonderzoek naar de namen
van meisj es geboren in Roermo nd in de jaren 1645-1655 en d ie dus d riehonderd jaar geleden
geboren werden v66r de generatie d ie thans de midde lbare scholen bezoekt. Dit is geen
ideale verge lijking maar er zijn loch enige conclusies uit te trekken d ie opmerkelijk z ijn.
ROERMOND 1645-1655

Gebo ren i n de aa ngegeven periode
Totaal aanta l versc hill ende namen
Aa nta l dat 1-3 keer voorkomt is
en wordt ged ragen door

692 meisj es
68
41
62 pe rson en

Gebruikelijk kunnen genoemd warden
gedragen door

8 nam en
408 personen

te weten:
An na 69, Cathar in a 54, Elisabeth 52, Ge rt rudis 56, Jo hanna 40, Marga ri tha 32, Ma ri a 80,
Mechtil dis 25 .
Het aa nta l perso nen dat 2 na men kreeg bij de doop bedraagt 70.
Voo r de sam enstellin g is altijd ee n va n de gebruik el ijke namen geno m en; het grootste aa ntal
met Ma ri a: 23.
Een een keer voorko m ende naam draagt: 3 °lo.
Ee n kee r ko men voo r : A loysia, A nto nia, Bern ard ina, Bertina, Clara, Co nsta ntia, M erenti ana,
Fl o rentia, Frede ri ca, Franc isca, Fe li ci tas , Godefrid a, H elw igis, Hi llegund a, Hubertin a, Jacomi na,
Ju sta, Lam berta, Lu creti a, Mar tina, Ph ili pp a, Rachel, Reyni ldi s, Siegeberta, Th eresa (26).
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H ierb ij d ient opge m erkt te wa rde n dat het doop reg iste r all een de offic iele namen geeft.
We lke roepnaam de betreffende perso nen hadden is n iet na te gaan. Deso nda n ks b lijft de
namenvariatie gering. Bovend ien we rden in deze t ij d de roepna men we ini g o rig in eel en sterk
trad it io nee l gevo rm d .

MEISJESNAMEN THAN S

A lleen vanwege de cu rios ite it is het resu ltaat va n d it o nderzoek ve rge leken met het o nd erzoe k
va n het namenaanta l va n de ee rsteklassers va n het V. H. M.O. in Lim b urg. D eze z ijn geno men
o mdat al spoedi g bl eek d at d aa r het aa n ta l va ri at ies het groo tste is en de m odern e tend ens
bij naa mgevin g d aa r het sterk st tot ui tdrukkin g ko m t. Het ove rz ich t is, naa r i k m een, zo nde r
rn ee r d uidelij k. De term d o ub lure is geb rui kt voo r namen d ie mee r da n een kee r voorko men ;
in een klas was da t gewoo n lijk ni et mee r da n twee maa l.

Een geco m b in ee rd na menonderzoek aan twee sc ho len Maastri cht en Si tta rd leve rd e het vo l·
gende res u ltaat op :
Aantal leerl inge n :

942

Aan ta l vormen:

460

Een o nderzoek aan een school, Vaa ls en Ve nray:
Aanta l leerlingen:

222

234

Aantal naam vor m en :

'155

133
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146
46
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lk meen goede red en te hebben dat het totaal aantal vormen het getal 460 niet noem enswaard overschrijdt, omdat, na het onderzoek van de scholen in Maastricht en Sittard practi sch
geen namen meer aan de reeds genoteerde hoefden toegevoegd te worden. Ondanks de verscheidenheid kan men dus niet conc luderen tot een enorm aantal opva llende namen. Deze
zijn (nog niet?) groot in aantal. Enkele opvallende namen mogen vo lgen:
Anca, A nce lla, A nnebel, Arna
Berby, Berdijn, Barry
Che Ima
Desie, D inca
Fleur
Gees, Georgine
Huguette
llonka
Kar is

Layla, Lennem ie, Li bertine
Mi ldred, M arj orie, Mariesse, Marrein, Myla
Noraly, Nathalie
Ph ilo
Rulande, Roba
Solange, Stella
Tij n
Valerie, Ven ice, Valence

Het Nederl ands lnstituut voor de Publieke Op inie is van oordeel (A0-845) dat 4 % van de
Nederlandse vrouwen de naam A nny draagt. Voor de middelbare schooljeugd in Limburg is
dit percentengetal juist. Voo r de naam Mari e(tj e) geeft het N.1.P.O. 2 % aan . Variaties op deze
naam als Mieke en Marijke meegereken d bedraagt het percentage voo r de onderzochte groep
in Limburg 5 % , wat dus aanmerkelij k afwijkt, wat verklaa rbaar is door de rooms- katho lieke
traditie. Vo lgens genoemde publikatie zo uden de meest voo rko mende namen in Nederland
zijn : Bep, Mien, Willie (2o/o), Al ie, Corri e, Leni e, Greetj e, Tinie, Jopie, Ansje (1)1%). Bij de
Limburgse groep leerl ingen van het V.H.M.0 . halen geen va n alien de aangegeven percenten
Alie, Grietj e en Jopie komen ze lfs practisch niet voor.
Men vraagt zich af hoe men aan al deze namen ko111 t, m .a.w. of er een 111otivering geweest
is o f niet. Ondervraagde kl assen hebben als vo l gt geantwoo rd :
Klas

Aantal

Gemotiveerd

Niet

Verhoud ing

IV
Ill

27
35
27
23

18
28
21
17

9
7
7
6

2 :1
4: 1
3 :1
3 :1

v

Vo rmvera ndering

22
24
17

15

Bij vergelijking van d e ontvangen o pgave en de aard van de naam krij gt men al spoedig wa ntrouwen wat de motiver ing betreft. Uit schri fte lijke beantwoo rding van de vraag : hoe kom j e
aan j e naam ?, b leek d at van 167 leerli ngen er 90 een mo tivering opgaven d ie kwa lijk au
serieux kan genomen wo rden.
Een b loem lezing moge vo lgen ; de citaten zijn letterlij k.
Marlies:
Marj a:
Marie Jose:
M ari e Lo uise:
Elly :
Odette:
Louisa:
Pia:
Cecile :
Jacq ueli ne:
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0111dat m ij n 0111a Elisabeth heet.
hij lijkt op de naa111 van mijn vader en va n mijn moeder.
0111dat m en dat leuk vond.
naar een zus van 111 ij n vader, 111 ijn peettan te heette Gertruda, en mijn peetoom Harry.
0 111dat mijn oma Berth a heet en dat is ook afko 111stig va n Elisabeth.
o mdat mijn m oeder een klasgenoo tj e had die O d ette heette.
mij n peettante heet Li es.
ik hee t eigenlij k Petra.
iemand las namen voor. Nou, deze vonden ze het 111ooist.
mijn oma heet D ien.

Men sust dus het geweten veelal met dergelijke kwasi-motiveringen. Men houdt vast aan de
naam maar noemt de kinderen anders. Zo kan Maria Johanna wa rden: Maria Jose; men kan
naar de grootvader die Peter heet Patricia genoemd warden, en Irene heten omdat de doopnaam Catharina is.
Men mag de con clusie trekken dat het aantal naamvormen sterk is toegenomen, al moet men
zich niet voorstellen dat thans een oneind ig aantal variaties zou voorkomen. De wijz igingen
zijn vaak zeer miniem. B.v. Len, Len ie, Leny, Leonie, Leotine, Leontine, Lea, Leonce.
Gerda Gerdy, Gerry, Gerty, Gert, Geerte.
Juist op de kleine variatie is men zeer gesteld; men wordt er al gauw op geattendeerd wanneer men een verg issi ng maakt.
Vormveranderi ng die zo sterk opvalt is er altijd geweest. Een normale evol utie, zoals blijkt
uit de mannelijke eigennamen:
Hendrick - Driekus, Driek, Harie, Henk.
Wilhelmus - Helmus, Willem, W iel, Wil, Wim.
Johannes -- Sjang, Jan, Jo, Johan.
Thomas - Maas, Thoom, Thom, etc.

Uit de fam ilienamen blijkt vaa k de vroegere roepnaam:
Adam: Daam - Daemen, Daems, Darnen.
Thomas: Maas - Maes, Maesen, Mousen.
Servaes: Vaas - Vos, Vaesen, Vossen.
Simon: Mon - Monen, Maanen, etc.

Men zo u veel opmerkingen kunnen plaatsen bij vaak vergezochte vo rm en, de naamco mbinaties, de vaak we inig klank-aesthetische variaties. Men maakt zich in de meeste geval len wat
de v6rm betreft, los van de fam ilietrad itie en in de laatste j aren hoe langer hoe meer van
naamtraditie als zodanig. Melis Stoke's opmerkin g is hierop van toepassing :
Ende sie hebben des vergheten
Wa nen si selven sijn gheboren
Ende wie si waren hier te voren.

Sterk positief is echter dat men het kind een meer apar.t e naam zoekt te geven die nog niet
in de familie of de kennissenkring voo rkomt, zodat naam en persoon een zekere ,,enige
een heid" uitmaken. Men zoekt of vormt met meer of minder deskundigheid een mooie naam,
een welluidende of een aparte. Dit is toch ook een vo rm van wens voor het ki nd, dat zich
vaak van de - betrekkelijke - exclusiviteit van de eigennaam zeer bewu st is. Dat dit ook een
gevolg zou kunnen zijn van een star co nsequente en traditione le naamgeving kan ik mij niet
voorstellen.
Ors. C. A. A. Linssen
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Theorie en praktijk
der straatnaamgeving in Limburg

D e straatnaam gev ing is in de j aren na de tweede we reld oo rlog voor versc hill ende instanties
een waa r pro b leem gewo rd en. Bestori d voo rdi en slechts b ij ee n enke le gemee nte incidentee l
de noodzakelij kheid o m b ij een enigsz ins o mvangrijke ui tbreid ing ee n aa ntal ni euwe straa tnam en vast te stell en, th ans o ndervindt de w o nin gbou w een derge lij ke uitb reid in g, da t ze lfs
de vroede vade ren va n het kleinste do rp in o ns gewest bij tijd en w ij le genoodzaakt zi j n om
zich te bez innen o p het pro bl eem der straa tn aam gev ing. In gro tere gemeenten, waa r men
m eestal over adviseurs kan beschikken, d ie in de gelegenh eid zijn zich in d it prob leem te
verd iepen, weet men voo r d e tientall en ni euwe straa tn am en met eni ge m oeite we l min of
meer aanvaa rdbare en ve rantwoord e nam en te vind en. De Sec tie Naa mkunde va n de Culturele
Raad Limburg b ied t in deze ee n helpend e hand , en w il voo ral de kl einere gemeente n met
des kun d ig advies van d ienst zijn.
Zoa ls gezegd is het prob leem der straa tnaam gev ing in o nze p rovincie eerst in de laatste tijd
acuu t geword en. In vroeger eeuwe n o ntsto nd de p laa tsaanduidin g in stad o f dorp naar gelang er behoefte aan gevoeld we rd en all e oud e benamingen dragen dan oo k mees tal de
kenmerken va n d it o ntstaa n in zich : ze zijn logisch, type rend , uit gewoo nte of gebruik gegroeid en mi ssen all e kunstm ati gheid. Straa tn am en we rden d us vroeger noo it door de overheid officiee l vastgeste ld . .Slechts ee n geva l is o ns tot nog toe bekend geworden, waari n een
stedelijke mag istraat een bepaalde naam aa n een straa t m oet hebben toegekend: de St. Christoffe lstraat te Roermo nd . Deze waa rschij nlij k zee r oude str aa tn aam, ouder da n de latere benami ngen va n deze straat ,,Ac hter het Bu ssenhui s" en ,, Ac hter de Meelwaag", moet door het
stadsbes tuur met opzet aa n de straat gegeven zijn, aa ngez ien een vrij o ntstaa n va n deze
straatnaam , o ntleend aa n de stadspatroo n, we ini g w aarschijnlijk geacht moet wo rden.
De p laatse lijke aand ui d ingen ko nden overigens op ve rschill ende w ijzen o ntstaan. Z ij ko nden
een gesteld heid_ va n het te rre in aangeven (Op den Dri es, O p den Berg), de li gging van de
straat (Hoogstraat, Neerstraat), de aard va n de straat (Steenstraat, Brede Straat), de func tie van
de straat (Ma rk t, Va rkensmarkt, Ho utmarkt) , de richting waa rin de straat li ep (To nge rse straat,
Roermo ndse straat), het beroep va n de bewo ners (S medenstraat, Sc hoe nm akersstraat), en zeer
vaa k was ee n in het oog va llend gebo uw de red en of aa nl eiding va n de be namin g: Aan de
Mind erb roede rs, Ac hter het Vleeshui s. O ok gaven vaa k parti cu li eren aa n hun huis een naam,
die we rd aa ngeduid door ee n gevelsteen. Was een dergelijk hui s erg o pva llend of be langrij k
dan ko n deze hui snaa m ze lfs ove rgaa n op d e geh ele straat (in de Leli e - Leliestraat, in de
Kapoen - Kapoenstraat)_
In ieder geva l m oge uit bovenstaa nd e b lijken hoe interessant de o ud e straatnamen ni et all ee n
ui t histor isch maar ook u it to po nymi sch oogpu nt zijn . Dit laa tste aspec t is bes list voo r wat
betreft onze o ude Li mb urgse straatnamen tot o p heden te we ini g belicht. De ui t het vo lk
ze lf opgeko men benam ingen, d ikw ij ls in het dial ect, in de loop der j aren vaa k ve rvo rm d of
ve rbasterd, en naderh and niet meer beg repen en ve rhaspeld to t een Franse of Ho llandse benam in g, waar in d e oo rspro nkelijke vo rm nauwe lijks mee r te herkennen va lt, zijn toch een
serieuze bestud erin g w aard. Een typ isch voorb eeld is b.v. de M aastri chtse ,, Koevliegenstraa t",
oorspron kelij k ve rm oedelijk ee n di alec tvo rm va n ,, Kwad e vliegenstraat", di e in de Fra nse tij d
ze lfs de naam droeg va n ,, Ru e de la vac he vo lante" !! O p de Ro erm o ndse Bakkerstraat zu ll en
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we nog w ijzen, terwijl de vervorm ing Swa lm erstraat tot Swamakerstraat eve neens uit taalkundi g o ogpunt interessant moet zijn.
Het vrij ontstaan van straatnamen kwam in ons gewest - voor zover we konden nagaan tot in de 19e eeuw voor. In de tweede he/ft van die eeuw gaat de gemeente lijke overheid in
deze actief optreden. De nauwkeurige reglementering van de bevolk ingsadmin istratie in dieze lfd e tijd heeft hiertoe ongetwijfeld een grote stoot gegeven. In 1859 neemt de Maastrichtse
Gemeenteraad het beslu it om de vroegere Heerenstraat in de toekomst Mincke lersstraat te
noemen, gevo lgd in 1875 en 1879 door de vastste ll ing der straatnamen Kesselskade en Van
Hasseltkade . In 1883 wordt in de Gemeenteraad van Ven lo het voorstel behandeld om zeventi en ni euwe straatnamen te geven, en in 1884 wo rd en in Roermond een groot aantal straten
nog niet op: men ste lde
11 herdoopt". Moeilijkheden leverd e deze straatnaamgeving in die tijd
oude benam ingen officieel vast - al of niet 11 ve rh olla ndst", zoa ls in Roermo nd b.v. waar
Beckerstraat
Beggardenstraat, onju ist tot Bakkerstraat werd vervormd , - men maakte van
een aanduiding van een omgeving een straatnaam (b.v. Aan de Minderb roeders - M in derbroedersstraat) of men dook voo r volko m en ni euwe straten in het nog ongebru ik te arsenaal
van namen van p laatse lijke beroemdheden of hi storisc he f iguren.

=

Zo kreeg Maas tricht in de vo ri ge eeuw b.v. no g zijn M in cke lersst raat, Kesselskade, Van Hasseltkade, Stationstraa t, St. Maar tenslaan, Wilhelminasingel , A lexa nder Batta laa n enz.; Roe rmond zijn: Lindanusstraat, Paredisstraat, Pollartstraat, Dionysiusstraat enz.; Ven lo z ijn Puteanusstraat, Go l tz iu sstraat, Val uasstraat enz.
In de jaren rond de eerste we reld oo rl og wo rd t het tengevo lge van snel toenemende stad suitbreidingen reeds moei lijker om gesch ikte st ra atnamen te v inden. Namen als Noo rm annensingel, Hunnenweg e.d. te Maastrich t, Koning in Regentesselaan (een doub lu re van een reeds
aanwezige Emmalaan) te Roermond kunnen m oe ilijk al s ideaa l beschouwd wo rd en.
Doch na 1945 beginn en de moeil ij kheden eerst goed. Hele buurten met soms t ientall en
straten moeten van nieuwe namen voorzien worden . ' t Ligt voor de hand, dat daa rm ee de
variatie en het typisch eigene in de st raatnamen van de verschill ende Limbu rgse gemeenten
verdwijnt. Een Wilhelminastraat en/of Juli anap lein zal vermoede lijk in b ijn a iedere stad of
dorp van ons gewest voo rkome n, evenals een Dr. Poel sstraat en een Mgr. No lensstraat of
-plein . De bisschoppen van het Roermonde d iocees worden evena ls de Comm issarissen van
de Koning in in ons gewes t in ve le gemeenten met een straatnaam geeerd . In ve rsch ill en de
p laatsen ging men er toe over om door het karakter van de straatna am de ligging van een
straat in een bepaalde buurt te accentueren. Zo ontstonden Bisschoppen- en Burgemeestersb uu rten , doch ook muziekbuurten , b loe men- en jaargetijdenbuurten. Deze ,,buurt"vorming is
inderdaad in grotere sted en uit verschi ll ende oogpu nten ten zeerste aan te b evelen .
Er moet ech ter geconstateerd worden , dat bij het vastste ll en va n straatnamen in de laatste tijd
nog vaak een minder gel ukkige keuze gedaan word t. De documentatie van de Sectie Naamkunde va n de C.R. L. bevat nog te vee l lacunes om een vo ll ed ig overzicht en een objectiei
beeld van het karakter en de eigenaard igheden van de Limburgse straa tn amen te kunn en verkri jgen. Wij kunnen daarom hi er ook ni et uitvoeriger op mind er goede benamingen in gaan
en w ill en slec hts vo lstaa n met enige algem ene richt lijn en te laten volgen, di e bij de straatnaamgeving o.i. in acht genom en moeten wo rd en, en di e we l is waa r algemeen aanvaa rd ,
doch niet altijd nageleefd wo rd en .
Op de eerste p laats wijzige m en slec hts uit we rkelijk zee r dringe nd e redenen een va n ouds
bestaande straatnaam . Oo k al wo rdt d e betekeni s va n deze naam than s niet m ee r begrepen,
of meent men, dat d e o ude naam ni et meer bij d e 11 standing " va n de tegenwoord ige straat
past. Een mind er gelukkige benam in g ui t de laats te halve ee uw kan men nog we l eens o ngedaan maken. Voo ral omda t ee n ni euw toegekende naam soms in de rijk e vo lksfanta sie tot
ongedachte ve rbasterin g aa nleidin g geeft. Zo li et het gem eentebes tuur van Roermond op een
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gegeven moment graag de - overigens vo lkomen verantwoo rde - naam ,,Graaf Ottostraat"
verdwijnen aangezien deze in de volks mond tot ,,Grou-v . . .. straat" vervormd werd.
Doch werkel ijk oude benamingen, die dus in vroeger eeuwen vrij ontstaan zijn, handhave
men zo veel mogel ij k en liefst in de ongewijzigde vorm , zoa ls zij zijn overgeleverd. Ook geen
,,verhollandsing" en, ind ien er geen ad mini stratieve bezwaren tegen bestaan, ook geen ach tervoeg ing van -straat, -weg of -plein met weg lating van ev. voorzetse ls. D us liever niet ,,Vleeshuisstraat" maar wel ,,Achter het V leeshuis" (zoals in Maastricht terecht gebeurt), niet ,,Driesstraat" maar ,,Op de D ri es of Drees". Is de achtervoeging van -straat, enz. gewenst of noodzakelijk, dan zij een straat inderdaad ook een straat en een laan inderdaad een laan. En
zeker in p lattelandsgemeenten geen -singels of -boulevards!
Voor de namen van nieuw aangelegde straten grijpe men eerst terug op ev. oude terre inbenamingen . Meestal za l echter een dergelij ke oude benami ng zich uitstrekken over een
ruimte, waarop thans wellicht een dozijn nieuwe straten geproj ecteerd worden. De oude benami ng wo rdt dan vastgelegd als naam voo r een pl ein of voo r de voornaamste straat va n de
nieuwe buu rt, waardoor deze benam ing ook meestal to t buurtnaam zal uitgroeien. Voo r de
overige straten k ieze men dan, evenals in die gevallen, waa rin geen oude terrei nbenami ngen
voo rkom en, uit de ve le mogelijkheden, die hiervoor reeds we rden aanged uid. Zo mogelijk
zoeke m en namen, die karakte ri stiek zijn voor de p laats of de streek, en men vermij de te
lange en te ingewikkelde samenstelli ngen. Een ko rte toel ichtende verk laring aangaande de
naam op het straatnaambord is aan te bevelen. Dat hierdoor de ve rkeersonveil igheid in de
hand gewerkt zo u worden, omdat de weggeb rui kers word en afgeleid, is m.i. te ve r gezocht.
Het geven van ju iste en ve rantwoo rde straatnamen is een belangrijke zaak. Architecto nische en
aesth etische eisen worden b ij nieuwbo uw hoog opgevoerd. De straatnamen echter, die thans
worden gegeven, zu llen ve rmoedelijk nog bestaan, als onze tegenwoord ige bouwwerken
reeds lang door andere zijn vervangen. Zorg en rij p beraad is in deze dus zeker op zijn
p laats. De Sectie Naamku nde va n de C.R.L. is gaarne bereid hierin te adviseren.

M. K.

J. Smeets

Voor hen, d ie zich interesseren voor de Limburgse straatnamen, voora l uit historisch oogpunt,
mogen hier de ti tels van enkele arti kelen vo l gen :

J.

Schaepkens van Riempst, Eenige b ijzonderh ed en omtrent straten, p leinen en bewoners van
het o ude Tricht, in: Publ. de la Soc. hist. et arch. de le Li mbourg, d i. 43, met aanvul lingen in
de delen 67, 68 en 69.

H. Uyttenbroeck, Bijdragen tot de geschiedenis va n Ven lo, D I. IV, De straten te Ven lo,
Venlo 1914.
G. D Franquinet, Oorsprong, afleiding en geschiedenis der Maastrichtse straatnamen . Bewerkt
door J M. N uyts, z. pl., z. j.

J.

L. Blonden, De straatnamen van Maastricht, die door den gemeenteraad va naf 1859 ge-

geven we rden. Maastricht 1933 .

(M. Smeets), Ro.ermond, stad, straten en bez ienswaardigheden. Roerm ond (1948).
Beschrijvi ng van de namen van straten, wegen en pleinen in de gemeente Kerkrade, Kerkrade, 1939.
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Gevallen van differentiatie
onder de Limburgse plaatsnamen

Terwijl op het ogenblik het merendeel van onze plaatsen samengestelde namen dragen (Maa<stricht, Stevens-weert, Ven-raai), waren eeuwen geleden de meeste plaatsnamen enkelvoudig
Tricht, Weert, Rode). Door de gebrekkige verkeersmogelijkheden was de kans op verwarring
tussen gelijklu idende namen geri ng. Toen echter in de kanselar ijen geschriften vervaardigd
werden die voo r een ru im gebied van belang waren, deed zich de noodzaak voor om gelijkluidende plaatsnamen van elkaar te onde rscheiden. Daartoe voegde men aan de oo rspronkelijke namen ke nmerke nde bepa lingen toe. Ve le samengestelde namen zijn clan ook in de
kanse larijen ontstaan, te rwij l in de p laatsel ijke omgangstaal de enke lvoud ige naam nog lang,
soms tot heden toe, gehandhaafd bleef.
Ook kwam het voor, dat in de nabijheid van een plaats zich een nieuwe woonkern ontwikkelde met dezelfde naam als de oude kern. Spoed ig moesten ook hier bepaalde toevoegingen
/
de verwarring voorkomen, zoals bij Valkenburg - Oud-Valkenburg.
Dit verschijnsel van differentiatie in plaatsnamen is on langs grondig onderzocht in de studie
van Dr. Henn ing Kaufmann: Westdeutsche Ortsnamen mit unterscheidenden Zusatzen. Mit
Einschluss der Ortsnamen des westlich angrenzenden germanischen Sprachgebietes I. Heidelberg 1958, waarvan tot nu toe slechts het eerste deel verschenen is. Uit het tweede gedeelte
van de titel blijkt, dat deze studie van direkt belang is voor de naamkunde-beoefenaars in
Limburg.
Wij willen hier het onderzoek van Kaufmann iets verder over de Limburgse plaatsnamen uitbreiden. Daar de aard van deze bundel naamkunde-artikelen ons beperkingen oplegt, kan
van enige vol ledigheid geen sprake zijn.

De toegevoegde bepalingen geven aan:
I.

VERSCHIL IN GROOTTE

a. Croot-Cenhout - Klein-Cenhout (gem. Beek)
Een oorspronkelijk Genhout ,, het bos " spitste zich in twee woonkernen .
b. Croot-Haasdal - Klein-Haasda/ (gem. Schimmert)
1190 Hafkesdale (TW); 1217 Hafkesda le (TW); 1217 Havekesda le (TW); 1223 Havekesda le
(TW); 1412 Cleynhaesda l (SC no. 93).
Ook h ier spl itsing van een terrei n met oorspro nkelijk de enkelvoudige naam, waarvan het
eerste lid is ,, havik" of een persoonsnaam ,,Haveke".

c. Groot-Meers - Klein-Meers (gem. Elslo)
Splitsing va n een Mee rs ,,moerass ige weide langs een water".
d. Croot-Welsden - Klein -We /sden (gem . Margraten)
1224 We lpesdael (SS no. 101); 1235 We lpdal (B no . 27); 1408 Groten We lpsda il e (AM);
1449 We lpsda il (AM); 1479 We lpsda il en (AM)
De oudste vorm w ijst op een ,,da l van de we lp".
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II.

VERSCHIL IN HOOGTE

a. Neeritter (gem. Hunsel)
zie H. Kaufmann o.c. biz. 46.
b. Neerbeek (gem. Beek)
1225 Nederbeke (TW); 1426 Nyederbeyck (SG no. 109); 1458 Nederbeeck (SG no. 128)
Onderscheiding van het hoger gelegen Beek.
c. Opscheumer (gem. Wi ler)
1381 Schoenborne (B LPO no. 5823); 1455 Opschoenborne (SG no. 123)
Onderscheiding van het lager gelegen Schoonbron.
d. Hoog-Kaastert - Laag-Kaastert (gem. Eisden)
Voor de oude vormen en de verklaring van deze naam zie H. Hardenberg : Limburgse
plaatsnamen en hun betekenis voo r het oudheidkundig bodemonderzoek. Publ. 1947.
biz. 221-222.
e. ,,Eysden op den Bergh" (gem. St. Geertruid)
Dit is de oude naam van Herkenrade; zie E. Vrijdag: Eysden op d en berg? Msg. 1946, biz. 18.

Ill.

VERSCHIL IN OUDERDOM

a. Oud-Valkenburg (gem. Va lkenburg-Houtem)
1241 Aldenvalkinburgh (SG no. 6); 1360 Aldenvalkenbergh (B LPO no. 1894); 1361 Aude nvalkenborgh (BLPO no. 1934); 1370 Aldeva lkenburch (BLPO no. 2755)
Toen tegen het einde van de 11de eeuw de heren van Va lken.burg hun bergslot bouwden
enige kilometers ten westen van hun vroegere burcht, kreeg de laatste de toevoeging o ud-.
Voor de naam Valkenburg, zie mij n artikel Limburgse p laatsnamen IV, Veldeke april 1959,
biz. 25 -28.
b. Oud-Lemiers (gem. Vaa ls)
Door de aanleg van de weg Maastricht-Aken in 1825 kwam de o ude kern va n Lemiers
buiten het grote verkeer te liggen, terwijl zich langs d e nieuwe weg een nieuwe woonke rn
vormde. D e toevoeging Oud- is hier dus betrekkelijk jong.
c. Oud-Celeen (gem. Celeen)
In deze naam is de toevoeging nog jonger. In de twintiger jaren van onze eeuw ve rplaatste
het zwaartepunt va n de gemeente zich westwaa rts in de richting van de Staatsmijn Maurits. Het oude dorp aan de oever van de Celeen kreeg de toevoeging Oud -. In vroegere
eeuwen werd dit dorp ter o nder scheid ing van Munstergeleen ook wel Opgeleen genoemd, zie H . Kaufmann o.c. biz. 48.

IV.

LIGGING TEN OPZICHTE VAN EEN RIVIER OF BEEK

a. Maasbracht, Maasnie/, Maastricht
zie H. Kaufmann o.c. biz. 138.

b. Ubach over Worms
zie H. Kaufmann o.c. biz. 168 en F. X. Schobben: Ubach over Worms en zijn historische
samenhang met Thorn s Ubach, in Het Land van Herl e. Jubil eumboek 1950-1960, Heerl en
1961 , biz. 233.

c. Roerm ond

1130 Ruregemunde (TW) ; ± 11 35 -80 Roremunt (TW); 1203 Roremond e (TW); 1°204 Ruremonde (TW); 1214 Ruremond e (TW ); 1223 Ruremunde (TW)
Zoa ls de oudste vermelding aangeeft een gemunde (,,monding", m et toevoeging Roer- ter
onderscheiding van bijv. Geml.i nd in de Eifel of Saargem und .

86

(lk wil van deze gelegenheid gebru ik maken, om er op te wijzen, dat het artike l : Betekenis der oudste naam van Roermo nd , Msg. 1956, ko lom 153-154, waar in een andere verklaring van de naam Roermond gegeven wordt, geschreven werd door een P. Tummers
die aan mij volkomen o nbekend is.)
d. Schin op Ceul (gem. Valkenb urg- Ho utem)
1147 Schima (TW); 1152 Schinna (TW); 1178 Schi nes (TW); 16e eeuw Sch inn e op dye
Guelle (SG no. 174)
In de Middeleeuwen droege n Schinn en en Sch in op Geu l dezelfde naam, waa rdoor een
onderscheidende toevoeg ing noodzakelijk werd. De beteke ni s van Schin is nog steeds
duister.
e.

Berg aan de Maas (gem. Urmond)
1296 Berghe supra Mosam (VD no. 255); 1334 Berch (SLL no. 1181)
Het aantal enke lvo udi ge Berg-namen was in vroege r eeuwen grater dan nu, zie infra
Ubachsbe rg en St. O dili enberg.
V.

EEN GEBOUW

a. Borgharen
1152 Haren (TW); 1180 apud Haram (TW); ve rd ere ve rm eldin gen in Pub!. 1873, b iz. 391,
waa ronder 1474 Borchae ren; 1530 O ph aren; 1560 Opharen; 1571 Borchaeren.
Enke le km. meer stroomafwaarts lag op de linker Maasoever een ander Haren, dat nu
Neerharen heet. Ter onderscheiding hi ervan zien wij voor ons Haren aanva nkelijk een
weife ling tussen de toevoegingen Op - en Borg-, waa rvan de laatste, du(dend op het plaatse lijke ka steel het tens lotte gewonnen heeft.

b. Kerkrade
1108 Rode (TW); 1140 Rode (TW); 1145 Rode (TW); 1147 Rode (TW); 1312 l<erkrode
(A no. 117)
Oorspro nke lijk go ld de naam Rode zowel voor de burcht en omgeving als voor de kerk
en omgevi ng en de tusse n beiden gelegen abdij. Deze werden van elkaar o ndersche iden
door de toevoegi ngen 's- Hertogen -, l<erk- en l< looster-. De naam l<loosterrade heeft op de
duur geen ingang gevo nd en en werd ve rva ngen door de Franse vertaling van 's- Hertogenrade (nu Herzogenrath), nl. Rode-le-Due, waaruit zich de vorm Rolduc ontwikke lde.
VI.

DE NATUURLIJKE GESTELDHEID VAN DE BODEM

a. Venraai
Ook deze plaats heette oo rspronkelijk Rode. De tiental len Rode-namen die over de hele
provincie vers preid lagen, maakten het toevoegen van onderscheidend e bepalingen noodzake lijk. Op het ogenblik zijn de enkelvo udi ge Rode-na men zeer ge rin g in aantal : Raat
(gem. Bingelrade), Root (gem . Ma rgraten).
Voor de overige Rode-namen, zie W. Roukens: Limburgsche Toponymie I. De -rode, - radenamen. Msg. 1941.
b. Broeksittard (gem. Sittard)
1144 Bruchs itert (TW); 1366 Bru csi tter (Pr. no. 39); 1372 Bruyczittert (SG n. 61)
Voor de naam Sittard, zie m ij n artikel: Limburgse pl aa tsnam en V I, Veldekeju ni 1960, b iz. 33.
VII .

EEN PERSOON

a. Ubachsberg (gem . Voerendaai)
1381 op te n Be rch; 1411 op ten Berch ; 1471 Johan Ubach va n Ubachsbe rge
Deze toevoeg ing is o ntleend aan de persoo nsnaarn Ubach die oo k voo rkornt in een al<te
va n 1378: villarn dictam Louvo uberghen ubi nun c mo ratur Henkinu s di ct us Ubach (Pub!.
1884, b iz. 147) . Louvoubergh en is d e hoeve Lo evenberg of Loevemi g, tusse n de Hul s (ge m.
Sirnpelveld) en Ubachsberg.
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b. Sint-Odilienberg
858 monasterium in honore sancti Petri constructum quod Berg nuncupatur (DB no. 186) ;
943 abatia vocabulo Heriberc una cum monasterio in honore beati Petri dedicato (DB no.
190); 1057 Berga (TW); en talrijke vermeldingen waaronder 1088 Odelenberge; 1223 Udelenberge; 1297 mons Odiliae; 1473 sent Petersberge, dat men noempt Ulenberge, zie
M. Willemsen: Oorkonden en Besche iden van St. Odilienberg. Publ. 1885, 1886, 1889, en
J. Linssen : Een onderzoek naar Odilienberg. Publ. 1958/59 biz. 121-172. Men ziet hier dus
een grate variat ie in de toevoegingen. De oudste is een duister Heri-, daarna zien wij
Udelen- dat vermoedelijk in verband staat met het oudhoogduits uodal ,,erfgoed, grondbezit". Udelenberg werd in het klerkenlatijn verbasterd tot Mons Odi li ae, waaruit Odilien berg en ten slotte Sint-Od ilienberg ontstaan is.
De naam Sent Petersberge is te danken aan de kerkpatroon.

Ors . P. L. M. Tummers .

AFKORTINGEN

= Regesten der Reichsstadt Aachen 11 , bearbeitet von W. Mummenhoff. Ko ln 1937.
AM = L. Fr. von Coels von der Bri.igghen: D ie Leh ensregister der Propsteilichen Mannkammer
A

des Aachener Marienstifts. Bonn 1952.
B

=

Chr. Quix: Geschichte des ehemaligen Reichsabtei Burtscheid. Aachen 1834.

=

BLPO
A. Verkooren: lnventaire des chartes et cartulaires des duches de Brabant et de
Limbourg et des Pays d'Outremeuse. Bruxelles 1910.
DB = M. Gysseling en A . C. F. Koch: Diplomata Belgica ante annum millesimum centes imum
scripta. Brussel 1950.

=

Msg

De Maasgouw.

=

Pr.
G. D. Franquinet: Bered. Inv. Oork. en Besch. v. klooster der Predikheren te Maastricht. Maastricht 1880.

= Publications de la Soc. hist. et arch. dans le Limbourg.
= G. D. Franquinet: Bered. Inv. Oork. en Besch. van het

Pub!.

SG
Maastricht 1877.

Adellijk klooster St. Gerlach.

SLL = S. Bormans, E. Schoolmeesters: Cartulaire de l'eglise Saint Lambert de Li ege. Bruxelles 1893.

=

SS
P. Dopp ler: Verzame ling van charters en bescheiden betr. het Vrije Rijkskapittel van
St. Servaas te Maastricht. Publ. 1930.

=

TW
M. Gysseling: Toponymisch Woordenboek van Belgie, Nederland, Luxemburg, NoordFrankrijk en West-Duitsland. Brussel 1960.
VD

= J.

Ruwet: Cartu laire de l'abbaye cistercie nn e du Val Dieu. 1955.

De spelling van de hedendaagse p laatsnamen is overeenkomstig die voorgeste ld in de Lijst
der aardrijkskundige namen van Nederland . Leid en 1936.
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Oude toponiemen in de gemeente Venray

Met een aantal kerkdo rpen als Leunen, Castenray, Oirlo, Oostrum, De Smakt, Merselo, Vredepeel, ljsselsteyn heeft de gemeente Venray een oppervlakte van ruim 14.000 ha. Door deze
uitgestrektheid wordt een toponymisch onderzoek een moeizaam en langdu rig werk. Bovendien: oude bronnen zijn tamelijk schaars en vee lal moeil ijk bereikbaar. En al is er reeds heel
wat materiaal verzame ld, het za l nag veel onderzoek en stud ie vergen , voo rdat een toponymische monografie over Venray gepub li ceerd kan warden.
Wat hier vo lgt zijn enkele grepen uit het reeds verzamelde materiaal. Diverse namen leven
nag onder het volk, andere zijn aan niemand meer bekend. Omdat oak de bronnen dikwij ls
zeer vaag zijn, is nauwkeurige lokali seri ng van deze oude namen meestal erg moei lijk. Trouwens: al is een naam aan enkele oude mensen nag bekend, dan heerst er dikwijls geen
overeenstemmi ng wat de lokalisering betreft. De gewone moeilij kheid bij een to ponymisch
onderzoek.
Een groat gedeelte va n de gemeente Venray wordt gevorm d door de zogenaamde Peel. Deze
streek is rijk aan namen geweest. De grate o ntg inningen van de laatste tij9 hebben uiteraard
het aanzien van de Peel sterk veranderd. De p laatsnamen, waternamen enz. roepen echter
nag het beeld op van de Peel v66r deze ontginningen: een veenachtige, moerassige, vaak
ondoordringbare streek met heidevelden, stru ikgewas en ven nen. Naast ta lloze namen met
het bestanddeel -peel, zoa ls Kluispeel, Heidse Peel, Schapenpeel, Kluitenpeel, Hazenhutsepeel, Vredepeel, treffen we vele namen aan met het element -koel, -vlies, -ven, -poel.
Een bekende naam is de Rouwkoelen (1701: de rou we koelen), waa rvan een klein gedeelte
op het ogenblik nag min of meer in oorspronkelijke staat verkee rt : een ven met bossen en
stru i kgewas.
Het Dijkervlies aan de Bakelse Dijk komen we nog in 1895 tege n.
In de atlas van Kuyper zien we op de kaa rt va n Venray de naam Remputjesvlies ve rmeld. Bij
enkele Venrayers is nag de naam Roomputjesvlies bekend, zodat Kuyper wel niet de juiste
naam opgeeft.
Weversven, Schaapsven , Potteven, Breevennen zijn enkele van de vele ven-namen die de Peel
rijk is. In 1638 vinden we het Bijssevenneke en in 1768 de Biesevennekens opgetekend, terwijl in 1724 de naam Giesevennekens wordt verme ld.
Levend is nag de naam Endepoel, waarvan we in 1895 de vorm Eendenpoel aantreffen.
De Putten is de naam voor een gebied in de Peel, waar turf gestoken werd.
Oat ook buiten de eigen lij ke Peel het grondgeb ied van Venray uit grote stuk ken laaggelegen
land bestaat, bewijzen de vele broek- namen: Bodclebroek (1793: aen het boddebroeck), Luise
broek (1773: het Lulsche broeck; 1777: Luis hooghbroeck) , Veltumse broek, Ven rayse broek,
Weve rlose broek, Schabroek (1704: ' t Schaetbroek), Overbroek (1514 : Overbroick), Hoogriebroek (1704: hoogriebroeck) , Laagbroek (1766: aent leeghbroeck), Laagriebroek (1628: int
leegh rybroeck), Bri.ikske (1760: aen het soegenaemde broexken) enz.
Oak in deze gebieden vinden we vele namen m et het bestanddeel -ven, -vlies, -koel, -kolk.
Enkele andere o ude namen laten we hier vo lgen.
1700 de Biest: dit co llectief w ijst een p laats aan waar riet of biezen groeiden.
In dezelfde sfeer ligt de naam Hulst (1781), d ie later voorkomt in de vorm Huls.
De Horst treffen we aan in De Sm akt en in Oostrum, terwij l we in 1791 opgetekend vinden
het Ho rstje, dat we moeten zoe ken in Weverslo.
1774: de Bemmel. Mogen we hierin een lo-naam zien?
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(

Vanaf 1631 duikt regelmatig de naam Mandenmaker op voor een bepaald stuk grand. Tegenwoordig schij nt deze naam niet m eer bekend te zijn.
De lange sae/ duidt in 1690 een perceel aan dat gelegen is in het Ve nrayse Ve ld. Oorspronkelij k een naam voor een wo ning?
In 1704 v inden we Den Diele als naam voor een bouwla nd in Merselo .
1630: in de Drae/e. N u nog in Venray bekend als Den Draal.
Het bekende toponi em Dries is ook in Venray te vi nden, terwijl i11 1719 een dries ke wo rdt
verme ld.
In Hatendonck (Oostrum ) hebben we de enige don k-naam , die tot nu toe gevonden is.
1640: int Valderen. Heeft gelegen in het Bosse veld. Mogelijk hebben we hier te doen met
een zogenaamd hek-toponi em.
1639: op het Clootgen; 1693 het C/oe tgen: za l we! de naa m geweest zijn voo r een kl ein
stukj e grand. Het moet gelegen hebben op Den Draa!.
171 3: de Kegh, een naam die in Veltum geleefd heeft.
De Hork is een naam di e in Oostrum nog leeft (1558: in de ho rren ; aan den ho rik). We
zullen hier we! mogen denken aan de betekenis va n hoek.
Tussen Laagriebroek en Overbroek ligt de Kraak. (1628: de craeck). U it de gevonden gegevens b lijkt dat ook elders in Venray een Kraak gelegen moet hebben .
Boterpot: de naam voor een wei lan d aan de Beek tu ssen Endepoel en Zwarte Kief.
Kno/lepot: eveneens de naam voo r een we iland aan Steegsbroek.
Als we in 1700 ,,op het raedt" en in 1774 ,,in het roodt" tegenkomen als namen voor gra nd
die als bouwland wo rdt geb ruikt, dan mogen we deze vorme n we l beschouwen als - rode of
- rade namen.

Spurkt (1631: sporckt; 1636: in de spu rckt) : naam voor een enigszins moerassige streek.
Er zo uden nog heel wat meer interessante, dikwijls vo lkomen uitgestorve n namen te verm elden zijn, maar het bestek van dit artikel laat het ni et toe. Het moge in ieder geval du idelijk zijn, dat een toponymisch on derzoek bel angrijk m ateri aal aan het li cht ka n b rengen,
al blijven er heel wat vraagtekens te plaatsen wat betekenis, lo kaliseri ng, oorspronkelij ke
vorm betreft.

Dr. H. Sanders

De Culturele Raad Lim burg za l dit jaar voor de tweede keer de ,,Limburgse Culturele
Jo ngeren- Prij s" uitreiken. In aanmerking kom en Li mburgse beeldhouwers; de leeftijd sgrens
is 40 jaar.
Z ij die w illen dingen naar deze Prijs dienen voor 10 december a.s. 3 specimina va n hu n
we rk - eventueel foto' s of maquettes - te hebben ingezonden, gead resseerd aan : Culturele
Raad Limburg, Lenculenstraat 33, Maastricht.
De Prijs za l op het einde va n december e. k. warden uitgereikt.
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Hettoponymisch woordenboek
van Maurits Gysseling
Het verschijnen van het ,,Toponymisch Woorde nboek van Belgie, Nederland, Luxemburg,
Noord-F rankrijk en West-Duitsland (v66r 1226)" is een belangrijke gebeurtenis in de geschi edeni s va n de toponym ie. Al j aren werd met spa nnin g naar dit we rk uitgeke ken en zoa ls het
nu voor o ns li gt heeft het o nze verwac htin gen overtroffen. Het levert omvangrij k en betrouwbaar namenmateriaal, de onmisbare basis voor iedere toponymische stud ie, maar het geeft
meer dan de titel aangeeft. Menigmaal maa kt de auteur een spra ng over de grenzen van
Noo rd-Frankrijk en West-Duits land, vo~ ra l wanneer het bronnen uit de klassieke oudh eid
betreft. Hi erdoor wo rd t het moge lijk gemaakt om de o uds te nam en, di e het minst tal rijk en
het duisterst zijn, over een grater gebied met elkaar te ve rgelijken. Gysse lin g ze lf heeft al een
begin gemaa kt met een dergelijke vergel ijkend e studie, door aan de namenverzame lin g een
synthese van een dertigtal bladzijden toe te voegen. Deze sy nthese is eigen lijk een taalgeschiedenis ove r een periode beginnende met de ve rover in gen va n Juliu s Caesar tot 1226,
een tijdstip waa rop overal in de volkstaal geschreven lette rkundi ge werken, die ons verder
over de taalgeschiedenis kunn en inlichten, beginnen te versc hijn en.
/
Bij veel namen geeft Gysse lin g ook d e etymologie, maar in zijn voo rwoord zegt hij waarschuwend : ,, Etymologieen, hoe belangrijk ook als doel , zijn broo s. Tussen het ontstaan van
een naam en zijn ee rste bewaarde attestatie li ggen eeuwen, soms veel eeuwen , met onbekende, vaak grilli ge evo luti e. Va n vee l nam en zal de betekeni s altijd duister b lij ven ''. Wij
w illen dan ook niet nader op deze etymol ogieen ingaan. Wei moeten w ij de opmerk ing
maken, dat w ij de toc h zo waardevol le asterisk gemi st hebben. Wij tw ijfelen er b ij v. sterk
aan, of alle bij de -acum- nam en opgegeven persoonsnamen we rkelijk geattesteerd zijn .
Het spreekt vanze lf, dat van de overstelpende hoevee lheid namen de Limburgse slechts een
zeer gering percentage uitmaken. Toch hebben wij er nog o ngeveer 150 opgediept. Wij
nemen zo nder meer aa n, dat de hier ged rukte naamsvormen nauwkeurig overeenkomen met
de geschreven origin elen. Maar wij achten het ni et overbodig de Lim burgse nam en te toetsen
op twee andere p un ten waaraa n een toponymisch woorde nboek moet voldoen : vo lledighe id
in de opsomming va n de attestaties en jui stheid van identificatie.
Ziehier het resu ltaat van onze test.
Wij missen de volge nde vermeld in gen :
1. O nder Heer/en , Voerendaal en We/ten de vormen ,,Herl e", ,, Furentelae" (geniti ef), ,,Wal tine" uit de bekende oo rk onde anno 1065 , opnieuw gepubliceerd door Prof. Dr. J. Tesse r
S.J. in de Maasgo uw 1949, p . 56-58.
2. O nd er Breust ,,vill a 8rueste cum ecc les ia Wolten si" ui t de stichti ngsak te van de kerk va n
St. Martin te Luik an no 965 (Ernst V I, p. 94).
3. Onder Simp e/ve lcl: ann o 1147 ,,s impl eviensis ecc les ie; anno 1147 ,,s impl ei" uit de Anna les
Rodenses. Ve rd er de interessa nte zinsnede uit ee n akte van 1203 : ,,de simpl ici via quod
vu lgari corrupte so nat Sainct Plovo ir", waarvan een kopie in het Memorieboek va n de
Simpelveldse pastoor Didden uit omstreeks 1600.
4. Onder Valkenburg, Epen, Wiler de ve rmeldin g anno 1075 ,,Va lche nburg, Epeno, W il ere ",
onlangs nog gep ubli ceerd in Fr. Oediger: Die Rege sten der Erzb ischo fe vo n Koln im Mittelalter (Bonn 1954-58), onder no. 1054. In deze lfd e publicati e sta at onder no. 476, anno 965
,,Wishem quam Mosa al luit" (= Wessem); en on der no. 1200, ann o 1090 ,, Furendale",
dat Gysse lin g in het Reg. bez irk Koblenz gezocht, maar ni et gevonden hee ft. Het betreft
toch we l Voerendaa/.
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5. Onder Bunde, Heer/en en Lemiers de vormen anno 1202 ,,Bunde", ,,Herle", ,,Lumirs", te
vinden in G. D. Franquinet: Beredeneerde lnventaris der Oorkonden en Bescheiden van de
abdy Kloosterrade, Maastricht 1869, o nder no. 25.
6. Onder We/sden de vo rm anno 1224 ,,Welpesdae!", te vi nden in P. Doppler: Verzameling
van charte rs enz. van St. Servaas, Publications 1930 e.v., onder no. 101.
7. Onder Sunuci de naam ,,Deae Sunuxsal i" uit een bij Eschweiler gevonden inscriptie (CIL
XI II, 1758) .
8. De plaatsnamen die voorkomen in het verdelingsverdrag, in 870 opgemaakt tussen Karel
de Kale en Lodewijk de Duitser. Z ie Sloet: Oorkondenboek der graafschappen Gelre en
Zutfen. 's Gravenhage 1872-76, onder no. 54.
Wij laten de mogelijkheid open, dat Gysseling reden gehad heeft enkele van deze hier genoemde namen niet op te nemen.
Wat de identificatie betreft de volgende aanvu ll ingen en ve rbeteringen:
1. De door Gysseling niet gei'dentificeerde vormen ,,Denegenba ch" , ,,Espede", ,,Hacta" , ,,Hagetsittert", ,,Hiabeke", ,,Bettinum " en ,,Wa!are" hebben betrekking op resp. de hoeve
Dentgenbach (gem. l<erkrade), Eisden, Echt, de hoeve Haagsittarcl (gem. Sittard), fabeek
en hoogstwaarschijnlijk Buchten (gem. Born) en Wiler (gem. Venlo).
2. ,,Dusenberg" ligt niet onder Lanaken, maar onder Scham (gem. Heer).
3. ,,Crumbenbach" en ,,Cru mbach" uit de archi even van Rolduc hebben betrekking op de
hoeve Crombach bij Spekholzerheide (gem. Kerkrade).
4. De contekst va n de akte anno 1198 waarin ,,Bruke" voo rkomt, geeft geen aanleiding tol
identificatie met Hoensbroek.
5. De onder Obbicht genoemde vo rmen hebben waa rschijnlijk betrekking op Buchten, 111
ieder geval niet op Obbicht, daar deze naam in 1265 ,,Bigichte" geschreven wordt.
6 . .,Hoin" uit 1155 is niet Hongen bij Aken , maar Heugem bij Maastricht.
7. Voor ,,Nuenhagen" heeft Gysseling tevergeefs gezocht naar een Neuenhagen in de Eifel.
Het is zeer waarschijnlijk Nieuwenhagen.
8. De vo rm en onder Ofden (gem. Alsdorf) genoemd horen onder Afden (gem . Herzogenrath).
9. En dan resten nog de veelomstreden vermeldingen : an no 888 Mandervelt; an no 947 Littemala subterior; anno 950 Cassalo en Cassallo. Gysseling identificeert ze met resp. Manderfeld bij Malmedy, Lima! (ten z.o. van Brussel) en Kessel bij Roermond. Nog on langs werden deze namen uitvoerig besproken door G. Rotthoff: Studien zur Geschi chte des Reichguts in Niederlothringen und Friesland (Bonn 1953), die tot de conclusi e kwam, dat daarmee bedoeld werden resp. Mesch (gem. Eisden), Lowaige (= Lauw bij Tongeren) en Neeroeteren bij Maaseik. lndertijd identificeerde Chr. Qu ix, in zijn Geschichte der ehemaligen
Reichsabtei Burtscheid (Aken 1834) Littemala subterior met Mame/is en veronderstelde het
bestaan van een Littemala superior, dat de oude naam va n Vi/en zou zijn.
Ons lij kt, dat over Mandervelt, Littemala en Cassallo het laatste woord nog niet gezegd is.
Uit deze aanmerki ngen blijkt hoe moeilijk het is om voor zo' n uitgestrekt gebied de historische en geografische kenni s te verwerven die nodig is om alle identi ficatie-prob lemen op
te lossen. Deze problemen zullen nog grater warden, wanneer Gysseling' s w ens, dat hij in de
gelegen heid gesteld mag warden de plaatsnamen van een grater dee! va n Europa op gelijke
wij ze te inventariseren, in ve rvulling za l gaan. Overigens hopen wij van harte, dat hij die
gelegenheid zal krijgen.
Het Toponymisch Woord enboek werd uitgegeven door het Belgisch lnteru niversitai r Centrum
voor Neerland istiek, met de steun van het Belgisch Ministerie va n Openbaar Onderwijs. Het
werd gedrukt in 1960 bij G. Michiels te Ton geren, waar het ook besteld kan wa rden.

Ors. P. L. M. Tumm ers
92

Maandkroniek september en oktober 1961

GODSDIENSTIG LEVEN

*

De Lourdes-bedevaa rt, waaraan veel zieken (volwassenen en kind eren ) deelnamen,
we rd begeleid door mgr P. Moors.

*

Op 4 oktober overleed prof. J. A. J. Peters
c.s.s. r. bek end filo soof, promotor van vee l
Limburgse initiatieve n. Hij werd 24 juli
1909 te Posterholt geboren. Prof. J. J. P.
van Boxtel hield op een academische zitting ee n herdenkingsrede. De begrafeni s
vond onder grate belangstelling plaats op
het kloosterkerkhof van de Nebo te Nijmegen.

*

Het Filosoficum , dat ruim 125 jaar in Rolduc was o ndergebracht, zal per september
1962 naa r het Retraitehuis in Molenberg
overgebracht warden.

*

Huize St. Josep h te Heer v ierde zijn 50jarig bestaansfeest. Minister Beerman onthuld e een plaquette van de stichte r, pater
M. G. Kusters s.c.
·

*

*

*

Bee/dende /wn sten.

Muziek .

De 13-jarige Jean Servais uit Maastricht
werd w inn aar van het Limburgs Songfestiva l met de liedjes ,, Regen " en ,,lk w il geen
nozem z ijn ", die zijn vader dichtte en hij
zelf componeerde.

va n het Funense Muziekte Odense in Denemarken
te Maastricht, waar zij te
het Maa'Strichtse conserva-

H. Heydendael componee rd e ee n 4-stemmige H. Mis in Honorem Sancti Joh. Evang.
De eerste uitvoering onder leiding van de
componist vond plaats te Hoensbroek.

*

Wetenschappen en promoties.

*

G. Padberg,
zenuwarts te Maastricht promoveerd e in
Utrecht tot doctor in de geneeskunde op
het proefschrift ,,Brachialg ie" (zenuwaancloeningen aan de arm).

Onderwijs en vanning.

*

De Roerstreekgemeenten Mel ick, Herkenbosch , Posterholl"
en Vlodrop gaven uiting aan hun misnoegen over de we igering van een subsicl ie
voor een L.T.S. in de Roerstreek door de
minister va n O.K. en W.

*

*

Het Konink lijk Roermonds mannenkoo r gaf een uitstekend concert i n Koblenz onder leiding van Peter Schn i tzeler.

Orie laureaten
co nservatorium
conce rteerden
gast wa ren bij
torium.

De Maastrichtse toneelvereniging M.'46, win na ar van het landju weel 1960-1961 ontving in de stadsschouwburg te Sittard in het kader van de land dag van het W.K.A. de prij s voor haar
prestaties.

*

Charles Eyck exposeerde in het stadhuis te Heerlen. Hans Berghui s hield bij de open ing een inleiding
over: ,,Tegen het anding - tegen de on1nens".

De Kerkraadse tenor Haynz Schlosser verleend e medewerking aan concerten in
Ubach Palenberg en ldar-Obeste in aan de
Lahn.

Toneel en /etteren.

Mgr H. J. Paulussen vierde in Cad ier en
l<eer zijn 80-ste verj aardag.
KUNST, WETENSCHAP EN CULTUUR

*

*

*

In Volkshogeschool Geerlingshof zu ll en een
groep Congolezen gedurende een half jaar
een cursus Maatschappe lyk Opbouwwerk
vol gen.
In Maastricht · vond een Duits-Nederland s
Congres voor volksontw i kkeling p laats,
waarop onder meer prof. Lenz-Medoc van
de Sorbonne te Parij s een in leid in g hield
over het thema: ,,Wen n Menschen sich begegnen" .
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*

De Bisschoppelijke kweeksc hool te Roermond bestond 125 jaar. Dit feit werd stijlvo/ gevierd in aanwezigheid van veel autoriteiten. Prof. dr. A. Chorus hi e/d een inleidin g over oude en ni euwe opvatti ngen
bij het onderwijs.

*

Cultuur algemeen.
In Maastricht vond een
co ngres plaats van het Nat. Overleg voor
Gewestel ijke cultuur, samenbundelend orgaan der versch i l lende Culturele Rad en.
Het th ema w as: ,,Culturele grenscontacten ".

*

De Juliana-Boudew ijn -p rij s va n de gemeente Heer werd uitgere ikt aan dr Grauwels
van he t Staatsarchief te Hassell en aan de
zus ter van wijlen pastoor Vandebeeck om
hun geschiedku11dig werk ,,De Boerenkrijk
in het Departement van Nederma as".

*

Fun cties en Personalia .
Ir C. E. P. M. Raedts
vierde ender grote belangstelling zijn 40jarig ambtsjubi leum bij de Oranje Nassaumijnen. Bij deze gelegenheid werd hij onderscheiden m et het ridd ersc hap in de Ord e van de Ned.-Leeuw en het ridderschap
in de Orde van de H. Gregoriu s. Dit alleen
reeds bewijst welk ee n grote verd ienste hij
voor Limburg in velerlei o pzicht heeft.

*
*
*

ECONOMIE, HANDEL EN VERKEER

*

lndu slrie.
Door de Gouverneur dr F. Houben werd de nieuwe gloei lampenfabriek
van N.V. Philips in Weert geope nd . Het is
een modelfabriek.

*

*
*

In Beek werd het 140-jarig bes taan va n de
,, Els" -d isti l leerderij gevierd.

*

Lanclbouw.
Tengevolge van afzetmoei lijkheden, grote voor raden en hoge producti e
van eieren wordt de kipp enhoud erij bedreigd m et een ern sti ge crisis.

*

In Wa11Ssum kwam de
ruilverkaveling tot stand
ce len wo rd en tot 346
verneur dr F. Houben
handtekening.

grootste vrijwillige
(83 8 ha .), 732 pergereduceerd. Gouplaatste de laatste

*

Verkeer.
De heer Breukers, voorzitter Kamer van Koophandel voor Midden-Limburg, uitte in krachtige woo rden zijn teleurstelling over het niet aanleggen van
een brug aan de Zevenelleweg, waardoor
diverse dorpen meer van Roermond geiso leerd worden.

*
*

*

*

*

Het nieuwe ziekenhui s van Brunssum werd
door mgr Moors in gezegend en door de
gouverneur dr Houben officieel geopend.
Het z iekenhu is we rd gebouwd naar ee n
ontwerp van architect ir B. Sw inkels.
Moeilijkheden in de gemee nte Hoensbroek
sp itsen zich toe. In de 2e kamer werden
door P.v.d.A.- en K.V.P.-afgevaardigden vragen hi erover ges teld .
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Ors A. C. J. Rottier, hoofddirekteur van de
Staatsm ijn en werd in het stadhuis te Heer/en gehuldigd bij gelegenheid van zijn zi lveren jubileum in het bedrijf.
Mr Th. J. G. Rens te Heerlen we rd gekozen
tot voorzi tter van de Stichting Diocesane
Central . voor Speeltuin- en ontspanningsorgani sa ti es voor de jeugd in Limburg.
Ors A. A. J. Kuypers, geboren te Gel ee n
werd benoemd tot burgemeester van Margraten.
Dr P. v. d. Grinten we'rd benoemd tot
Ridde r in de Orde van St. Gregoriu s bij
gelegenheid van 100-jarig bestaan van het
ziekenhuis in Venlo.
Mr H. Di sc h, rechter aan de Arrondissementsrechtbank , ontvin g de Pauselijke onderscheiding Ridder in de Orde van de
H. Gregorius.
Jo s Lennards, direkteur van het Ward-in stituut te Roermond werd benoemd tot Ridder in de Orde van St. Sylvester bij ge legenheid vna het 125-jarig bestaan van de
Bisschoppelijke Kweekschool te Roermond .

*

Bestuur.
Vo /gens de nieuwe Provinciewet
za l het aanta l Prov. Staten/eden in Limburg
met 14 uitgebreid wo rden.

*

BESTUUR EN SOCIAAL LEVEN

Bestuur.
In Roermond kon burgemeester
Hoppener een sportha l opene n, die in een
uitzending va n de Westduitse televi sie als
,, Uniek in Nederland " werd bestempeld .

01 J. A. G. Tans te Haren (Gr.) , geb. 22
nov. ·1914 te Maastricht werd benoemd tot
hoogleraar in de letteren aan de Rijksunivers iteit te Groningen.

De Zelfkant was 23 sep tember 12Yz bij Nederland en Landdrost H. Dassen was al die
tijd bestuurder van het Drostambt, dat uit
zijn iso lement ver lost we rd en aanzienlijk
verbeterd . Binnen afz ienba re tijd zal het
gebied wee r bij Duitsland komen.

*

Sociale organisaties .
De Limburgse jonge
boeren en tuinders vierden het 40-jarig besta ansfeest van hun organisatie. De heer
M . J. Ding s hi e/d hi erb ij een red e.
DIVERSEN

*

*

In
Volkshogeschoo l Geerlingshof vond
weer een internati o na/e studentenontmoeting gedurende 2 weken p/aats.
De Sittardse l<antonrechter heeft in een
principiele uitspraak de personen-contr6/e
aan de Benelux-binnengrens veroordeeld in
strijd met het Beneluxaccoord van 11 apr il
1960.

