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/

Onder de talrijke sporen vari oud cultuurbezit, die aan het Limburgse land zijn eigenaardige en tegelijk zo moeilijk definieerbare
bekoring geven, verdienen zeker niet in de laatste plaats die overblij fselen de aandacht, waaruit de herinnering spreekt aan het
Romeinse verleden van Limburg. Geen andere provincie toch in
Nederland heeft en in materieel en in geestelijk opzicht in zo sterke
mate den invloed ondergaan van de Romeinse beschaving als dit
gewest, waar het, vooral in het Zuiden, wemelde van de Romeinse
landhuizen en in den laten Keizertijd reeds de eerste Christelijke
bedehuizen verrezen. En hoe vaak gebeurt het heden ten dage nog
niet, dat de Limburgse landbouwer bij het omploegen van zijn akkers
op Romeinse munten, een stuk terra sigillata, of een scherf van een
Romeinse dakpan stuit?
Behalve de duidelijke taal van de bodemvondsten laten ook de
Limburgse plaatsnamen, voor wie daarop letten wil, onmiskenbare
klanken horen aangaande het aandeel, dat de komst der Romeinen
in het ontstaan van de nederzettingen in Limburg heef t gehad. Bi j
sommige namen, zoals die van Maastricht, Vaals en Vijlen, resp.
afgeleid van Latijns traiect'l!is, vallis en villa 1 ), valt dit dadelijk op,
bij andere niet zo onmiddellijk. De toponymie of plaatsnaamkunde
leert ons evenwel, hoe ook uit minder doorzichtige namen gevolg*) Lezing, gehouden op 17 Februari 1948 voor het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootscliap te Maastricht, met enkele aanvullingen.
1)
Voor Vaals, in 1041 Vais gespeld, zie A. Carn o y, Dictionnaire etymologique du
nom des communes de Belgique II (Louvain, 1940), bl. 579, waar de namen Vaulx en Vaux
dezelfde oude spelwijze laten zien; voor Vijlen, waarvan de naam blijkens J. Ha bets,
Limburgsche wijsdommen ('s-Gravenhage, 1891), bl. 290 als Villen wordt uitgesproken,
vgl. C a r n o y, t.a.p., bl. 590-591.
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trekkingen zijn te maken omtrent het verblijf van de Romeinen in
onze streken, zelfs op plaatsen, waar dit verblijf voor den archaeoloog
tot nu toe onopgemerkt bleef. Juist om die reden is er voor de plaatsnamenstudie een zeer bijzondere taak weggelegd, te weten : het opsporen van bodemvondsten te vergemakkelijken. Zij behoeft zich
overigens niet te beperken tot de namen, van belang zijnde voor de
Romeinse archaeologie. Hetzelf de geldt immers ook voor de studie
van namen, die van belang kunnell' warden geacht voor de kennis
zowel van het voorhistorische als het Frankische tijdperk.
Over de betekenis en waarde van de plaatsnamen als getuigenis
voor het bestaan van voor- en vroeghistorische vindplaatsen heerst
nog altijd een zekere scepsis. Het is ongetwijfeld juist, dat men die
waarde niet moet overschatten, aangezien daarbij allerlei invloeden,
toevalligheden en verwisselingen een rol kunnen spelen, waardoor de
onderzoeker gemakkelijk op een dwaalspoor wordt gebracht. Met doet
dan ook verstandig, aan de aanwijzingen, die de plaatsnamen aan de
archaeologie kunnen verschaffen, een beperkte en zeker geen dwingende betekenis toe te kennen. Als hulpmiddel kunnen zij niettemin
voor het opsporen van oudheidkundige vondsten, waarvoor tot nu
toe te veel aan het toeval werd overgelaten, belangrijke diensten
bewijzen. Een kort overzicht van de buitenlandse literatuur over dit
onderwerp zal U er wellicht van doordringen, hoe in het algemeen
plaatsnaamkunde en oudheidkunde elkaar tot wederzijds nut de hand
kunnen reiken.
·
Dit nut werd reeds op het einde van de 18de eeuw erkend door den
Benedictijner pater Joseph Fuchs in zijn geschiedenis van de stad
Mainz. V oor het opsporen van Romeinse oudheden maakte deze
gebruik van veldnamen. Onder veldnamen verstaat men in de toponymie de namen van onbewoonde punten in tegenstelling tot de namen
van bewoonde punten of plaatsnamen in engeren zin. Zo verklaarde
Fuchs den veldnaam Attach uit Latijns attegia, ,,barak", ,,hut", en
zocht hij op die plaats een Romeinse soldaten-nederzetting, hierbij
steunend op vondsten van munten en scherven van dakpannen. Op
overeenkomstige wijze trachtte hij uit den veldnaam Kastrich de
vroegere aanwezigheid van een Romeinse legerplaats op te sporen 2 ) .
Dezelf de methode werd sedert het einde van de 19de eeuw met succes
toegepast door de Rijnlandse archaeologen Karl Schumacher, Georg
Wolff en anderen 3 ).
2)

J. Fuchs, Alte Geschichte von Mainz I (Mainz, 1771), bl. 352-354.

K. S c h u m a ch e r, Siedelungs- und Kulturgeschichte der Rheinlande von der
Urzeit bis in das Mittelalter I-III (Mainz, 1921-1925); G. W o 1 ff, Die siidliche Wetterau
in vor- und friihgeschichtlicher Zeit (Frankfurt, 1913), waarin: ,,Alphabetisches Verzeichnis beachtenswerter Orts- und Flurnamen"; verder zijn te noemen 0. Kunkel,
P. Goessler, E. Wagner en 0. Paret.
3)

200

Een meer algemene bi j drage tot ons onderwerp leverde Strunck in
1930-'32 met zijn fundamenteel opstel ,,Flurnamen und Vorgeschichte" 4 ). Strunck strekte zijn onderzoek over geheel Duitsland en Scandinavie uit; het verband tussen plaatsnamen en oudheidkundige vondsten illustreert hij met een overstelpende hoeveelheid materiaal. Een
van de meest frappante voorbeelden, door hem <;!.angehaald, is dat van
een heuvel in Noorwegen, bij de landelijke bevolking vanouds bekend
als den ,,Scheepsberg". Opgravingen hebben aangetoond, dat deze
heuvel een groot, houten schip uit den Vikingtijd bevatte, dat als graf
had gediend. Zeer kernachtig heeft Strunck het belang van de veldnamen voor de archaeologie aldus geformuleerd, dat zij ,,een indiciimi,
een aanwijzing, zijn voor het voorkomen van voorhistorische vondsten
en tevens een stimidans, om de proef op de som te nemen" 5 ).
Voor wij van Duitsland afstappen, moet ik nog melding maken
van de bondige studies van Steinhausen en Meyer, resp. over de
,,Flurnamen im Dienste der Bodenforschung" en over de Xantense
veldnamen in hun betekenis voor de oudheidkunde 6 ) en van de meer
uitvoerige bijdrage van Keinath over de betrekkingen van de veldnamen tot de praehistorie en vroegste geschiedenis '). ,, De veldnamen
zijn" - aldus Keinath - , ,,ontstaan in een tijd, die vele eeuwen, om
niet te zeggen milennia, na het voorhistorische tijdperk lag. Zodoende
hebben zich in het volksbewustzijn weliswaar herinneringen aan oude
graven, schanswerken en nederzettingen vaak bewonderenswaardig ·
goed bewaard, maar van de tijdruimten tussen de verschillende culturen van de elkaar opvolgende vreemde volken ging niets in de volksoverlevering over." Met zeer algemeen gehouden uitdrukkingen als
b. v. ,,oud" worden vindplaatsen aangeduid, -die zowel voorhistorisch
als rniddeleeuws kunnen zijn .. Daarom kunnen de plaatsnamen in het
algemeen alleen daarover uitsluitsel geven, dat zich ter plaatse in
vroeger tijden iets bijzonders bevond, niet echter, wanneer dit het
geval ·was 8 ).
In Frankrijk was het de archaeoloog Blanchet, die bij rnijn weten
het eerst op de betekenis wees van bepaalde plaatsnamen voor het
opsporen van oudheidkundige bodemvondsten n). Jullian, Soyer,
4)
H. Strunk, Flurnamen und Vorgeschichte I-III (Altpreussische Forschungen VII,
Konigsberg, 1930, bl. 17-32; VIII, 1931, bl. 1-48; IX, 1932, bl. 1-8.
5) S t r u n k, t.a.p., I, bl. 25 en 27.
G), ]. S t e i n h a u s e n, Die Flurnamen im Dienste der Bodenforschung (Rheinische
Vierteljahrsbfatter III, Bonn, 1933, bl. 192-204); A. Mey e r, Xantener Flurnamen in
ihrer Bedeutung fiir die Altertumskunde (Rheinische Vierteljahrsbfatter IV, Bonn, 1934,
bl. 302-311).
7)
W . Ke in at h, Ueber die Beziehungen der Flurnamen zur Vor- und Friihgeschichte
(Beitrage zur Geschichte, Literatur und Sprachkunde vornehmlich Wiirttembergs. Festgabe
fiir Karl Bohnenberger, Tiibingen, 1938, bl. 282-323).
B) Ke in at h, t.a.p., bl. 291-292.
9) A. B I a n c h e t, De !'importance de certains noms de lieux pour la recherche des
antiquites (Bulletin monumental LXIII, Paris-Caen, 1898, bl. 220-244).
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, Chaume, Dauzat en anderen volgden Blanchet's voetsporen 10 ) .
Dauzat geeft in zijn ,,Toponymie franc;aise" een aardig voorbeeld
van de hulp, die de archaeologie van de zijde der toponymie kan
ontvangen. Dicht bij Royan aan den mond van de Gironde ligt in de
duinen een dennenbosch. Het leek, of dit punt nimmer bewoond was
geweest. De naam Susac van dit bosch liet echter een Gallo-Romeins
landgoed vermoeden. Een opgraving vond plaats en deze bracht
inderdaad de resten van een Romeinse villa aan het licht 11 ).
Een afzonderlijke vermelding verdient Albert Grenier. Grenier toch
was een van de eersten, die de betekenis van de toponymie voor het
Romeinse wegen-onderzoek inzag en aan dit thema een uitvoerig
hoofdstuk wijdde in de welbekende ,,Archeologie gallo-romaine" van
zijn hand. Wanneer ik de nanien in Limburg, wijzende op Romeinse
wegen, ga bespreken, kom ik vanzelf tot een opsomming van de hoofdpunten van zijn betoog.
,,Place-names and archaeology" is de titel van een bijdrage van den
Engelsen archaeoloog Crawford voor de in 1929 door de English
Place-Name Society uitgegeven inleiding tot de studie van plaatsnamen 12 ). Aan de hand van een aantal typerende plaatsnamen toont
Crawford het belang daarvan aan voor de oudheidkunde. Terecht
wijst hij er evenwel op, dat de plaatsnaamkunde en de archaeologie
elkaar alleen dan kunnen steunen, indien er van het te onderzoeken
object, b.v. een omwalling of een grafheuvel, in den bodem nog
sporen aanwezig zijn en de plaatsnaam in het terrein te localiseren is.
Aan de tweede voorwaarde kan volgens hem worden voldaan door
een bestudering van oud-Engelse oorkonden en grensbeschrijvingen
van later datum.
Waarom al dit werk? vraagt Crawford zich af, maar geeft hierop
tegelijk het antwoord, <lat men in Engeland bezig is, historische
kaarten te vervaardigen van voor-Romeins en Romeins Engeland.
Ter verwezenlijking van dit doel heeft men het bewijsmateriaal van
oud-Engelse oorkonden en oud-Engelse spelwijzen nodig. Voorhistorische versterkingen op heuveltoppen en grafheuvels, nu vlak geploegd, komen door oorkonden aan het licht. Romeinse wegen worden
ontdekt of nader bevestigd, en soms kan de oudste spelling beslissend
zijn voor de identificatie van een Romeinsen naam 13 ).
10) C. J u 11 i a n, Notes gallo-romaines CX : L'analyse des terroirs ruraux (Revue des
etudes anciennes XXVIII, Bordeaux, 1926, bl. 139-151); ]. Soy er, Recherches sur
l'origine et la formation des noms de lieux du departement du Loiret I-IX (Orleans,
1932-1946); M. Ch au m e, Les origines du duche de Bourgogne II. Geographie historique
(Dijon, 1937), bl. 515 e.v., 579 e.v.; A. Dauzat, La toponymie fran<;aise (Paris, 1939,
2de druk, 1946).
11) Dauzat, t.a.p., bl. 10.
1 2)
0. G. S. Cr aw f o r d, Place-names and archaeology (A. M aw e r en F. M.
S t e n t o n, Introduction to the survD' of English' place-names, London, 1929, bl. 143-164).
13) Crawford, t.a.p., bl. 163-[64.
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Met opzet noem ik Belgie in de laatste plaats, omdat hetgeen daar
gepubliceerd is over de verhouding van de toponymie tot de oudheidkunde, voor ons onderwerp het meest direct van belang is. Reeds in
1885 zocht de Brusselse archivaris Alphonse \Vauters naar een verband tussen het beloop van den Romeinsen linies in Belgie en bepaalde
plaatsnamen. Constaterende, dat men eigenlijk niets afwist van het
oprukken van de Salische Franken sedert het midden van de 4de tot
in de eerste helft van de Sde eeuw, veronderstelde Wauters, dat men
hen trachtte tegen te houden door middel van een linie van forten of
castra, waaraan de herinnering bewaard is gebleven in een aantal
plaatsen, zodanig gelegen, dat zij vrjjwel een rechte lijn vormen
tussen de zee en Maastricht. Met name: Caestre bij Cassel in NoordFrankrijk, Caster tussen Kortrijk en Oudenaerde, C astre tussen
Geeraardsbergen en Brussel, Chastre-Dame-Alerne en Chastre-leBole in de buurt van Gistoux, en het kasteel Caester ten zuiden van
Maastricht 14 ).
/
Wauters' hypothese is door andere Belgische geleerden, onder wie
Kurth, overgenomen,. om een verklaring te vinden voor het ontstaan
van de taalgrens in Belgie. Ik kan op dit laatste vraagstuk, dat in
recente tijden veel stof deed opwaaien, bij welke gelegenheid de
grondgedachte van Wauters en Kurth zowel bestrijding als verdediging vond, hier verder niet ingaan. Belangstellenden moge ik verwi j zen naar de uitvoerige en meesterlijke studie van den voorzitter
van de ,,Commission Royale de Toponymie" Jules Vannerus, getiteld:
,,Le Limes et les fortifications gallo-romaines de Belgique" en de
aldaar aangehaalde literatuur 15 ). Wel acht ik het nuttig, even te
wijzen op de tegen Wauters aangevoerde bezwaren van den Belgischen archaeoloog Jacques Breuer. Deze beriep er zich nameli jk op,
dat de benaming castr'/Jtm of castellum in vele gevallen gegeven is aan
versterkingen, die niets met de Romeinen hebben uit te staan, hetzij
aan Gallische of praehistorische burchten, hetzij zelfs aan middeleeuwse verdedigingswerken. Ook werden volgens Breuer op de door
Wauters genoemde plaatsen tot dusver geen Romeinse oudheden uit
de 4de eeuw, noch resten van fortificaties uit <lien tijd aangetroffen 16 ).
14)
A W au t e rs, Les on gmes de la population flamande de la Belgique (Bulletin
de l'Academie royale de Belgique, 3e serie X, Bruxelles, 1885, bl. 112-114).
15)
]. Va n n e r u s, Le Limes et !es fortifications gallo-romaines de Belgique (Memoires de la Classe des Lettres etc. de I' Academie royale de Belgique, 2e serie XI 2,
Bruxelles, 1943); de aldaar vermelde literatuur is aan te vullen met E. Legro s, ' Le
Nord de la Gaule romane (Bulletin de la Commission royale de toponymie et dialectologie
XVI, Tongres, 1942, bl. 161-228).
16) J. B re u e r, La frontiere linguistique et l'hypothese d'un ,,limes" en Belgique au
IVe siecle (Annales de la Federation archeologique et historique de Belgique, Bruges,
1925, bl. 99-101).
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Hoewel Breuer ongetwijfeld gelijk had, om niet alle castrumnamen voor Romeins te houden, was hiermede nog geenszins het
doodvonnis geveld over de theorie van Wauters. De Gentse hoogleraar in de archaeologie, Van de Weerd, gaf blijk van het tegendeel,
toen hij in 1941 aan de Vlaamsche Academie een voorstel deed tot
systematische exploratie van den Belgischen limes. Ten einde de
plaatsen aan te geven, waar tot dit doel opgravingen gedaan dienden
te word en, wenste Van de W eerd de hulp in te roepen van de toponymie 17 ). Als antwoord op clezen oproep liet Vannerus zijn reeds
genoemde studie verschijnen, waarin hij een uitgebreide documentatie gaf over alle hem bekende castrnm-, castellum- en verwante
namen in Belgie.
Door zijn vroegere publicaties had Vannerus trouwens reeds het
belang onderstreept van de plaatsnaamkunde voor de oudheidkunde,
o.a. door zijn in 1941 voor de Koninklijke Belgische Academie gehouden voor<lracht over ,,Toponymie et histoire" 1 8 ). In deze voordracht vestigcle de gewezen conservator van het Staatsarchief te
Antwerpen er de aandacht op. hoe Godefroid Kurth, dien ik reeds
noemcle. al in 1885 op de grote betekenis van de plaatsnamen voor
de geschiedenis en de oudheidkunde had gewezen. Kurth deed dit in
een stuclie over lvlojerou, den naam van een plateau in Belgisch
Lux em burg tussen Vi rt on en Vieux-Virton, waar eens de Romeinse
stacl T'ert11 mt11i lag. Door vergelijking met overeenkomstige toponiemen kwam Pirenne's leermeester tot de slotsom, dat de zonderlinge benaming Majero11 terugging op Latijns maceriae, dat ,,muren"
betekent. M ajero'lt wilde dus zeggen de ,,oude muren" of ,,ru'ines";
aan cleze nog zichtbare resten van de Romeinse stad dankte het
plateau zijn naam 10 ). Het door Kurth behandelde voorbeeld vult
\ -annerus met an cl ere aan, daarbij wi j zencl op het belang van het
publiceren van oude grensbeschrijvingen, waaraan hij tevoren reeds
een afzonderlijke studie had gewijd 20 ).
\ -annerus venneldt verder de rol, die de toponymie kan vervullen
bij het terugvinden van Romeinse stations, vermeld op de beide
antieke reiswijzers, die als de Peutingerkaart en het Itinerari'ltm
Antonini bekend staan. Dank zij de uitgebreidheid van het reeds verzamelde materiaal en de perfectie van de methodes, waarover de

v a 11 11 e r u s, t.a.p., bl. 3-5,
Va 11 11 c r u s, Toponymie

57.
et histoire (Bulletin de la Classe des Lettres etc. de
l'Academie royale de Belgique, Se serie XXVII, Bruxelles, 1941, bl. 116-146).
19) G. Kurth, :Majerou (Annales de l'Institut archeologique d'Arlon XVII Arion,
,1885, bl. 265-295).
J
20)
J. Vann e r u s, Une source d'archives particulterement interessante pour Jes
toponymistcs : Les anciens actes de delimitation (Bulletin de la Commission royale de
top.o nymie et dialectologie IV, Tongeren, 1930, bl. 263-280) .
17)

18 )

J.
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toponymie thans beschikt, acht Vannerus het mogelijk, dat de plaatsnaamkunde nog allerlei kwesties zal kunnen ophelderen, die tot nu
toe onoplosbaar werden geacht. Aldus zal zij van jaar tot jaar meer
aanspraak kunnen maken op den titel, dien Kurth haar een halve. eeuw
geleden reeds toekende, namelijk een ,,hulpwetenschap van de geschiedenis" te zijn.
Met het hier gegeven overzicht, dat geenszins op volledigheid kan
bogen, heb ik U. naar het mij voorkomt, enigermate duidelijk gemaakt, welke wijde -perspectieven zich openen, wanneer men de
plaatsnamen op hun oudheidkundige waarde gaat toetsen. Het mag
clan ook zeker als een leemte worden aangevoeld, dat men in N ederland aan dit onderwerp tot dusver weinig of geen aandacht heeft
geschonken. Wel wijdde prof. Roukens, de specialist van de Limburgse dialect- en volkskunde, enkele j aren geleden reeds een korte
studie aan de Limburgse plaatsnamen met het oog op de Frankische
kolonisatie 21 ) en hield Slicher van Bath zich bezig met de plaatsnarnen beoosten den IJsel, een gebied, helaas buitengewoon arm aan
oudheidkundige vondsten 22 ). Een systernatische bestudering van
N ederlandse plaatsnamen in verband met hun betekenis voor de praeen vroegste historie werd evenwel, voor zover ik weet, nog niet ondernomen. Overtuigd, dat de Limburgse plaatsnamen zich voor een studie
van dezen gezichtshoek uit bi j zonder goed lenen, liep ik al geruimen
tijd rond met het plan, hierop eens speciaal de aandacht te vestigen.
Door Uw bestuur in dit voornemen gesterkt, wil ik thans een poging
wagen, U een uitteraard voorlopigen indruk te geven van hetgeen in
deze bereikt kan worden, alsook van de wijze, waarop rnijns inziens
een dergelijk onderzoek zou moeten worden aangepakt.
\ 'oordat ik overga tot een bespreking van de verschillende namentypen, waarop bij clit onderzoek moet worden gelet, wil ik U eerst
nog wijzen op enkele algemene regels, wier inachtnerning voor de
historische interpretatie van plaatsnamen onontbeerlijk is. Wanneer
men plaatsnamen wil gebruiken als bron voor de geschiedenis - en
<lit geldt evenzeer voor de toetsing van hun waarde als hulprniddel
bij het onderzoek met de spade - , client men, om te beginnen, te
weten. hoe oucl zij zijn. I-let zou imrners totaal verkeerd zijn, uit die
namen gevolgtrekkingen te maken voor een tijdperk, waarin zij nog
helemaal niet bestonclen. Bij voorbeeld client men zich bij de op -burg
21 )
\V. Ro u kens, Limburgsche toponymie II: Plaatsnamen en landname1 (De
Maasgouw LXII, Maastricht, 1942, bl. 75-79). De studies 'van den verdienstelijken dilettant
G. Krekelberg uit Vlodrop, die ook het belang van de plaatsnaamkunde voor de oudheidkunde inzag, zie o.a. zijn beschouwingen over den plaatsnaam ,,Rogge!" (Feestgids Burgerwachtfeesten te Rogge!, 1932), raadplege men met de nodige voorzichtigheid.
22 )
B. H. S I i c h e r v a n B a t h, Geschiedenis van de nederzettingen in de graafschap Zutfen (Bijdragen en Mededeelingen ,,Gelre" XLVIII . Arnhem, 1946, bl. 28-82).
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eindigende plaatsnamen, die in vele gevallen hun ontstaan aan vooren vroeghistorische versterkingen danken, ter dege rekenschap te
geven, of deze geen product van laatmiddeleeuwse of nog jongere
naamgeving zijn. Ook hoede men zich voor andere jongere analogieen
van oude plaatsnamen.
Alle plaatsnamen . in een bepaald gebied, welke streek men ook
neemt, zijn lang niet allemaal op hetzelfde tijdstip gevormd. Zij zijn
den neerslag van verschillende op elkaar volgende en soms door grate
tijdruimten gescheiden menselijke vestigingen. Voor de uitbreiding
van de bewoning in den nieuwsten tijd, d.w.z. bij plaatsen, die pas
100 of 200 jaar geleden ontstaan zijn, beschikt men vanzelfsprekend
over afdoende gegevens omtrent .het tijdstip van haar stichting. Het
in oorkondenboeken, kronieken en andere oude bronnen aanwezige
historische materiaal maakt het bovendien mogelijk, het bestaan van
vele plaatsnamen tot ver in de Middeleeuwen terug te volgen. Hoe
kan men echter den ouderdom van plaatsnamen peilen voor ti jden,
die zo ver terug liggen, dat daarover geen historische bronnen
bestaan?
Een van de wegen, waarlangs men gepoogd heef t, deze vraag te
beantwoorden, is gebaseerd op de volgende overweging. Het ligt voor
de hand, dat de akkerbouwende mens zich het eerst heeft neergezet
op die gronden, die het best en het gemakkelijkst te bebouwen waren.
Heeft men de oudste cultuurgronden ontdekt, dan kan men er zeker
van zijn, dat daar de oudste nederzettingen gezocht moeten warden
en bij gevolg ook de oudste plaatsnamen. Het gaat er dus om, te
weten, in hoeverre een bepaalde landstreek in voorhistorische tijden
met moerassen en bossen bedekt was, ten einde zo de grenzen van het
bebouwde land af te kunnen bakenen 23 ). Deze op het eerste gezicht
vernuftige redenering gaat echter maar ten dele op, aangezien de
praehistorische mens zich niet uitsluitend en eerst geleidelijk aan op
den landbouw toelegde. Zo zijn in het Noorden van de Vogezen sporen
gevonden van in bossen gelegen gehuchten met bijhorige akkers uit
voorhistorischen tijd. Ook lagen de versterkte hoofdplaatsen van de
Gallische stamstaten, waarvan ons de namen ten dele door Caesar en
andere Romeinse schrijvers zijn overgeleverd, bij voorkeur op
heuveltoppen of wel in moerassen 24 ).
Niet minder belangrijk dan de ouderdom van een plaatsnaam is
zijn begripsinhoud. In tegenstelling tot de uitspraak en de schrijfwijze van plaatsnamen, die zich in den loop der eeuwen soms sterk
23)
E. S ch w a r z, Die deutschen Ortsnamen als Geschichtsquelle (Zeitschrift fiir
Volkskunde XLIX, Berlin-Dahlem, 1940), bl. 3-4.
24)
A. Gren i er, Manuel d'archfologie gallo-romaine II (Paris, 1934), bl. 742-751;
T. Rice Ho 1 mes, Caesar's conquest of Gaul (Oxford, 19112), bl. 16, 140, 409, 496.
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w1JZ1gen - men denke b.v. aan Heerlen, dat oudtijds Coriovallitm
heette - , vormt hun begripsinhoud een constante grootheid. De
mensen, die huri nederzettingen en de hun omringende natuur van
een naam voorzagen, hadden daarmede een bepaald begrip op het oog.
Hoezeer ook het primaire karakter van de nederzetting of van het
landschap, sinds de naam werd gegeven, veranderd moge wezen, of,
nog sterker, in sommige gevallen van die nederzetting uiterlijk zelfs
geen enkel spoor meer over mag zijn, niettemin blijft het begrip, in
den plaatsnaam uitgedrukt, onveranderlijk: het is daarin als het
ware ,, versteend".
Ten einde het begrip te .doorgronden,. dat de aanleiding is geweest
tot de naamgeving van een bepaalde plaats, is het een eerste vereiste,
dat men tracht te benaderen, hoe de naam in zijn oorspronkelijken
vorm heef t geluid. De toponymie beschikt daartoe over twee soorten
van bronnen: 1° de mondelinge over levering: 2° de schriftelijke tradatie, hetzij in handschrift, hetzij in gedrukten vorm 25 )! Hecht de
f iloloog veelal meer waarde aan de mondelinge overlevering, die hem
met behulp van de klankleer in staat stelt, den oervorm van een plaatsnaam op te sporen, de historicus daarentegen voelt zich vanzelfsprekend meer tot de schriftelijke bronnen aangetrokken. Oorkonden,
leen- en cijnsregisters, en andere middeleeuwse archiefstukken stellen
den historicus in · staat, vooral wanneer de plaatsnamen daarin
fonetisch geschreven zijn, deze in hun grondvorm zeer dicht te benaderen, zeker voor wat betreft de na den volksverhuizingstijd ontstane namen. V oor de namen uit een vroegere periode staan hem
bovendien, doch in veel geringere mate, de , vermelding in de antieke
literatuur, in Romeinse inscripties en reiswijzers ten dienste. Toch
is de mondelinge overlevering, speciaal voor een onderzoek als het
onze, allerminst te verwaarlozen. Met name is dit het geval bij de
veldnamen, die ondanks hun hogen ouderdom niet altijd in de oorkonden en andere middeleeuwse bronnen warden aangegeven. Zelfs
de 17de-eeuwse bunderboeken vermelden deze niet steeds voltallig,
terwijl de registratie daarvan door het in den Fransen tijd ingevoerde
kadaster niet altijd even correct geschiedde en in sommige delen van
ons land zelfs geheel achterwege bleef. Controle door middel van een
mondelinge enquete ter plaatse is daarom geenszins overbodig.
Voor de naamsverklaring dient men verder te weten, tot welke
taalgroep de plaatsnaam in zijn oorspronkelijken vorm behoort. Ten
aanzien van Limburg komen hierbij voornamelijk het Keltisch, het
25)
Een voorbeeldig gewestelijk overzicht der toponymische bronnen vindt men bij
M. A. A r n o u I d, La toponymie et l'anthroponymie en Hainaut : Sources et ressources
actuelles (Bulletin de la Commission royale de toponymie et dialectologie XIX, Tongres,
1945, bl. 113- 138).
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Latijn en het Germaans in aanmerking. Ook heeft men te letten op
zogenaamde hybridische namen, samengesteld uit een Germaans en
een niet-Germaans bestanddeel 26 ). Een moeilijkheid hierbij blijft,
dat de taalgeleerden het soms niet eens zijn, of een bepaald bestanddeel al dan niet van Germaansen oorsprong is, zoals bij de -apanamen, namen afgeleid van riviernamen, die men resp. voor Keltisch,
prae-Keltisch en Germaans heef t aangezien 27 ). V ergissingen en
verschil van inzicht blijven zodoende niet uitgesloten.
Buiten haar eigen filologische hulpmiddelen is de toponymie in
vele gevallen aangewezen op den bijstand van verwante wetenschappen. Hiertoe behoort in de eerste plaats de geschiedenis: zowel
de algemene, als de gewestelijke en de locale geschiedenis, verder de
politieke en de economische geschiedenis, de rechtsgeschiedenis en de
godsdienstgeschiedenis, en zelfs de archaeologie. Daarnaast zijn ook
de geograf ie, de topograf ie en de geologie niet te verwaarlozen.
Zander het aspect en de gesteldheid van het terrein, de waterlopen
en de bergen of andere terreinplooien te kennen, kan men plaatsnamen nooit goed bestuderen. Toponymie vereist een veelzijdige
kennis en de ideale toponymist moet dan ook nog geboren warden.
Maar zelfs, indien men zover is, dat men denkt de verklaring gevonden te hebben - de in Belgie, Engeland en andere landen verschenen etymologische woordenboeken van plaatsnamen kunnen den
onderzoeker in deze een eind op weg helpen 2 8 ) - , staat men nog
voor de practische vraag, of men den naam in het terrein kan localiseren. Wie een oorkondenboek opslaat, zal daarin steeds een aantal
namen vinden, waarmee de bewerker geen raad weet. De identificatie.
van die namen met bestaande plaatsnamen kan warden bemoeilijkt
door verbasteringen in de lat ere schri j fwi j ze, maar ook doordat de
bewoners de betreff ende nederzetting op een gegeven moment hebben
verlaten, waardoor de naam volledig verloren ging, of alleen als veldnaam behouden bleef, die zonder een uitgebreid onderzoek niet is
terug te vinden. De aardrijkskundige woordenboeken vermelden als
26) Zie o.a. A. C a r n o y, Contaminaties tusschen Germaansch, Keltisch en Romaansch
in de Vlaamsche toponymie (Bulletin de la Commission royale de toponymie et dialectologie
X, Tongeren, 1936, bl. 51-66).
2 7)
De bewering van ]. Schnetz (Zeitschrift fiir N amenforschung XVIII, . Berlin, 1942,
bl. 101-143), dat de -apa-namen van Germaansen oorsprong zouden zijn, houdt geen rekening met het voorkomen van het woord api, ,,waterloop", in het Oud-Pruisisch, corresponderende met een Indo-Europees type ap (zie Dauzat, t.a.p., bl. 106-107) en den
Keltischen uitgang -aba, dien men o.a. aantreft in Genabum, den ouden naam van Orleans,
en met gespirantificeerden medeklinker in Genava, thans Geneve (zie A. C a r n o y, V:an
Genepien tot Gent, in B. de la Comm. de T. et D., XXI, Tongres, 1947, bl. 225-234) .
28) Carn o y, Dictionnaire I-II (Louvain, 1939-1940); E. Ek w a 11, The concise
Oxford dictionary of English place-names (Oxford, 1940 2 ); ]. Mansion, De voornaamste bestanddeelen dcr Vlaamsche plaatsnamen (N omina Geographica Flandrica III
('s-Gravenhage, 1935) ; een Dictionnaire etymologique de s principaux noms de lieux de
France is in voorbereiding.
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regel geen veldnamen; Ook zijn lang niet alle veldnamen op de
moderne topografische kaart van Nederland aangegeven, en dit geldt
eveneens voor de kadastrale kaarten. V oor het localiseren van oude
veldnamen is men zodoende dikwijls aangewezen op hun vermelding
in de overdrachtsregisters uit de 16de, 17de en 18de eeuw, en voorts
op de locale traditie.
Wat de overdrachtsregisters betreft, valt er veel te leren uit de
belendingen van de bewuste percelen en de namen van de opvolgende
eigenaren. Vooral de laatste maken het mogelijk, aansluiting te zoeken
bij het 19de-eeuwse kadaster, dat in de acten niet altijd de oude veldnamen bewaard heeft, maar wel de namen van de respectievelijke
eigenaren tot op den huidigen dag, en dat bovendien over kaarten
beschikt, per gemeente volgens secties ingedeeld, waarop ieder perceel
met een afzonderlijk nummer staat aangegeven. Weet men eenmaal,
wie bi j de instelling van het kadaster eigenaar was van een bepaald
stuk grond, dat men tracht terug te vinden, clan is het een betrekkelijk
klein kunstje, ten minste wanneer de oude kadastrale registers en
acten bewaard zijn gebleven, het gezochte perceel met behulp van de
naamsopvolging en de daarmede corresponderende nummering op te
sporen. Leeft daarentegen de oude naam ter plaatse in de locale traditie voort, clan is het natuurlijk heel wat minder omslachtig, hierop
af te gaan, doch voor de juiste begrenzing van het terrein, dat den
bewusten naam van oudsher heeft gedragen, is men toch weer aangewezen op het kadaster. · Mondelinge enquete en archivalisc.he,
gecombineerd met kadastrale gegevens vullen elkaar clan ook op
doeltreffende wijze aan.
·
Zoals te begrijpen valt, kost een dergelijk onderzoek in de meeste
gevallen heel wat tijd en doorzettingsvermogen. Het ideaal zou
natuurlijk zijn, dat van iedere gemeente in Limburg kaarten vervaardigd werden, waarop alle plaats- en -veldnamen vermeld staan. Daarnaast zouden lijsten gemaakt moeten worden van de oudste vermeldingen van die namen in oorkonden en andere archivalische bronne_n,
zoals o.a. voor Belgisch Limburg door Ulrix en Paquay is geschied 29 ). Indien de archaeoloog op het resultaat van dezen omvangrijken arbeid zou moeten wachten, zou hij waarschijnlijk nog lang
geduld moeten oefenen, eer hij een aanvang kon maken met het te
hulp roepen van de toponymie voor het oudheidkundig bodemonderzoek. Bovendien is het aantal toponiemen, waarvan hij profijt zou
kunnen trekken, uiteraard beperkt. Derhalve moet naar een andere
29)
E. U Ir ix en J. Pa quay, Zuidlimburgsche plaatsnamen. Excerpten XIVe-XVIe
eeuw (Toponymica - Bijdragen en bouwstoffen uitgegeven door de Via. Top. Vereeniging
te Leuven IV, Leuven-Brussel, 1932).
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oplossing warden uitgezien, waartoe men verschillende wegen zot
kunnen bewandelen.
Uit een algemeen toponymisch oogpunt is een zo volledig moge
lijke verzameling van het plaatsnamenmateriaal ongetwijfeld drin
gend gewenst. Door inperking van het gebied, waarover de verzame·
ling zich uitstrekt, b.v. door Limburg in bepaalde zones te verdeler
en de bewerking van de verschillende gemeenten in een bepaalde zorn
aan diverse medewerkers op te dragen, zou binnen afzienbaren tijc
een resultaat te be-reiken zijn. Een andere manier zou zijn, het onderzoek te beperken tot enkele namentypen, waarvan vast staat, dat zij
voor de archaeologie van betekenis kunnen zijn, zoals men b.v. in
Belgie met de castrum- en verwante namen gedaan heef t en men in
Limburg ook zou kunnen doen met de namen, die op de vroegere aanwezigheid van Romeinse villa's wijzen. Vanzelfsprekend zou het
onderzoek, welken weg men ook kiest, door een centrale instantie
geleid moeten worden en het zal U wellicht niet verwonderen, wanneer ik hierbij in de eerste plaats aan Uw genootschap denk. Aan de
hand van het verzamelde materiaal zou dan nader met den Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek overlegd dienen te
worden, waar successievelijk opgravingen moeten plaats vinden.
Na deze opmerkingen van algemenen aard, waarmede ik, naar ik
hoop, Uw geduld niet te zeer op de proef heb gesteld, ga ik thans
over tot een bespreking van de Limburgse plaatsnamen, voor zover
zij voor de oudheidkunde van waarde kunnen zijn. Naar hun betekenis in dien zin zijn deze namen in verschillende typen of groepen
te scheiden, die ik achtereenvolgens zal behandelen.
NAMEN WIJZENDE OP VOOR- EN VROEGHISTORISCHE
VERSTERKINGEN
Het grootste monument van dien aard is de zogenaamde Landgraaf
in de Heerler heide. De met dezen naam aangeduide versterking is
vermoedelijk een voorhistorische ringwal, bestaande uit een dubbelen
wal met een gracht er tussen, lopende van Schinveld over de
staatsmijn Hendrik naar den Heksenberg en vandaar naar Bovens
Nieuwenhagen. Waarschijnlijk zette de Landgraaf, waarbinnen uitgestrekte urnenvelden ontdekt zijn, zich bij Nieuwenhagen in noordelijke richting voort, aldus aansluitend bij den zogenaamden Landweer in de Teverense heide. Het tussenliggende stuk is nochtans
verdwenen. Bij de bevolking van Schinveld stond de Landgraaf
vroeger bekend als de Boebegraaf of Boebengracht, hetgeen er op
duidt, dat hij in de volksverbeelding door boeben, d.w.z. aard-
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mannetjes of kabouters, gemaakt zou zijn. Zoals ik elders uiteen heb
gezet, bestaat de mogelijkheid, <lat deze versterking door de Kelten
Coriovallum werd gedoopt en dat die naam overging op de Romeinse
nederzetting te Heerlen, aangezien de Romeinen gewoon waren, voor
de door hen gestichte castella en burgerlijke nederzettingen de namen
van nabi j gelegen inheemse oorden over te nemen 30 ).
Aan voor- of vroeghistorische versterkingen kan ook worden
gedacht bij de gehuchten Thitl onder Schinnen en Dolberg onder
Klimmen. In een artikel over Titl-, Tol- en soortgelijke samenstellingen in plaatsnamen heeft Vannerus namelijk aangetoond, <lat wij
hier te doen hebben met een Keltisch relict, <lat ,, versterking" betekent en o.a. voortleeft in de Franse plaatsnamen Toid, To11tlon en
Th11tlmont 31 ). Zo draagt de Dolberg bij Otzenhausen in de omgeving
van Trier een geweldigen ringwal, die, naar men algemeen aanneemt,
van Keltischen oorsprong is 32 ). Wellicht behoort hiertoe ook de
/
Dolsberg tussen Wijlre en Gulpen.
Het Germaanse aequivalent van Keltisch htl of tol is bitrg. Met
-burg samengestelde plaatsnarrien zijn in Limburg niet talrijk. De
enkele voorbeelden, die ik ken, betreffen hoofdzakelijk veldnamen. Vlak
bij Maastricht ligt op de westzijde van den St. Pietersberg aan den
weg van N ecum naar Lichtenberg een terrein, Oudenbilrg genaamd.
Hoewel deze naam reeds in een oorkonde uit 1294 voorkomt 33 ),
hetwi j f el ik sterk, of hi j op een vroeghistorische versterking teruggaat. Zoals ik reeds opmerkte, is de toevoeging ,,oud" in vele gevallen
misleidend. V olgens de grondsporen zou de bewuste versterking een
ronden vorm hebben bezeten 34 ), een vorm, die karakteristiek moet
worden geacht voor in de 12de eeuw gestichte burchten. Het wil mij
derhalve voorkomen, <lat de naam Oudenbilrg op een middeleeuwse
versterking slaat.
Een volgend voorbeeld ontleen ik aan Noord-Limburg. Op de stafkaart vindt men onder Grubbenvorst den naam Borgkampen vlak
ten N oorden van een door greppels en wallen omgeven terrein. Op
<lit terrein heeft men scherven gevonden uit verschillende tijdperken:
Hallstatt, Germaanse ' en ook veel terra sigillata, beneven~ twee
30)
H. Harden berg, De Landgraaf in de Heerlerheide (Tijdschrift v.h. Koninklijk
Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, 2e reeks, LXIII, Leiden, 1946, bl. 737-753
en LXIV, 1947, bl. 151-152).
31)
J. V an n e r u s, Le nom de lieu luxembourgeois Thou! ou Toi et ses congeneres
(Jahrbuch der Luxemburgischen Sprachgesellschaft, 1928, bl. 12 e.v.), aangehaald door
S t e i n h a u s e n, t.a.p., bl. 195.
32)
S t e i n h a u s e n, t.a.p. ; vgl. J. Site in ha u sen, Archaologische Siedlungskunde
des Trierer Landes (Trier, 1936), bl. 269, 270, 273.
33)
G. D. F r a n q u i n e t, Beredeneerde inventaris der oorkonden en bescheiden
van het Klooster der Predikheeren te Maastricht (Maastricht, 1880), No. 11, bl. 12.
34)
Publications XXXV (Maestricht, 1899), bl. 405.
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Romeinse munten 35 ).- Aangezien de naam Borgkampen wijst op de
vroegere aanwezigheid van een omwalling met het karakter van een
,,burg" of versterkte plaats, verdient ook de naam Gekken graaf van
een waterloop bij het genoemde walcomplex de aandacht. Gelijk ik
zoeven al vermeldde, houdt de naam graaf soms eveneens met oude
schanswerken verband.
Een andere burg-naam is die van 't Borghweghsken onder Houtblerik, waarvan de naam wellicht in verband is te brengen met het
station Blariacum van de Peutingerkaart. Dit aan den Romeinsen
weg Nijmegen-Ton,geren gelegen station, vermoedelijk een legerof postplaats, ben ik namelijk geneigd, op elders door mij aangegeven
gronden bij 't Borghweghsken te zoeken 36 ). Aan dienzelfden weg
vraagt verder de naam M elenborg onder Halen de aandacht, op welk
punt inderdaad de overblijfselen van een Romeinse sterkte zijn aangetroffen 37 ). Hoewel er in Limburg vermoedelijk nog meer' oude
-biwg-namen te vinden zullen zijn 38 ), weet ik daarover geen bijzonderheden te melden met uitzondering van een, dien ik zo aanstonds
in een ander verband kom te oespreken. Valkenburg noem ik opzettelijk niet, aangezien deze plaatsnaam in zijn oorspronkelijken, althans
lle-eeuwsen vorm Valkenberg luidde 30 ).
Ik kom thans tot het probleem van de castritm-namen, waarvan
ik er U al dadelijk twee in de onmiddellijke omgeving van Maastricht
kan noemen, die ook door Vannerus behandeld zijn. Aan een van
deze beide, het op den St. Pietersberg op Belgisch grondgebied
gelegen C aester, wi j dde laatstgenoemde zelf s aan af zonderli jke bespreking 40 ). Even ten Zuiden van het tegenwoordige kasteel van
dien naam - het oord zelf komt reeds voor in verschillende oorkonden uit het begin van de 12de eeuw en misschien zelfs in een
charter uit 842 41 ) - is boven op het plateau nu nog een nagenoeg
vierkante, hoge aarden omwalling te zien. De oudst bekende beschrijving hiervan is uit 1615 en van den reiziger Philippe de Burges
afkomstig 42 ). De Hurges ' bracht deze omwalling in verband met een
Romeinse legerplaats. Hetzelfde deed v66r hem in 1568 de Spanjaard
H a r d e n b e r g, t.a.p., bl. 749.
36) H. Har de n b erg, Bijdragen tot de geschiedenis van Limburg in den Romeinschen tijd: I. De plaatsen aan den Romeinschen yveg Nijmegen- Tongeren (De Maasgouw
LXIV, Maastricht, 1945), bl. 44.
37) H a r d e n b e r g, t.a.p.
38) Achteraf vond ik nog den hof t'Gerborgh te Tulde onder Roosteren, vermeld in
een klaarnis uit 1447 (zie Ha bets, t.a.p., bl. 354-355), terwijl Mgr. Dr. P. ] . M. van Gils
mij wees op Limbricht, <lat in de 13e-16e eeuw als Lemborg of Limborch voorkomt.
39) S. P. Er n st, Histoire du Limbourg I (Liege, 1837), bl. 318 noot.
40) V an n e r u s, Limes, bl. 229-254. ,
41) T.a.p., bl. 126.
42) H. Mich e I ant, Voyage de Philippe de Hurges a Liege et a Maestrect en 1615
(Liege, 1872), bl. 224-251.
35)
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don Sancho de Londono, waar hij het heeft over een oord genaamd
Castrnm C aesaris boven ( d. w.z. stroomopwaarts of ten Zuiden van)
Maastricht, dat door Julius Caesar gebruikt zou zijn bij de verovering van het land 43 ). Uit de vermelding van de middeleeuwse locale
aanduiding Mures de Paiens, ,,Heidenmuren", meent Vannerus a{ te
mogen leiden, dat deze benaming op resten van Romeinse muren
sloeg. Inderdaad is ,,Heidenmuren" een in het Rijnland veelvuldig
voorkomende benaming voor Romeinse verdedigingswerken. waarvan
de aanleg in de latere volksoverle"Vering aan een onbekend, als
,.Heidenen" aangeduid volk werd toegeschreven H). Zodoende is het
niet uitgesloten, dat er te C aester een Romeinse legerplaats lag.
Het genoemde fort, aan den ouden Luikerweg over den Pietersberg, dekte misschien een doorwaadbare plaats in de Maas tussen
Eysden en Ternaaien, en vormde zo wellicht een belangrijke schakel
in de verdediging van het land der Tongeren tegen aanvallen zowel
uit het N oorden als uit het Oosten. Om redenen, te lang om hier
nader uiteen te zetten, meent Vannerus, dat er verband zou kunnen
bestaan tussen Lanaye, den Waalsen naam voor Ternaaien, en den
veldnaam La Laye onder het iets zuideli jker gelegen Lixhe Hi). Aangezien La Laye op oud-Germaans laga teruggaat, overweegt hij de
mogelijkheid, dat het onder Lanaye ressorterende Caester en het
castrum aldaar de standplaats geweest zou kunnen zijn van den
praefectus laetortt,m Lagensi11tm prope T11mgros, vermeld in de N otitia
Dignitat11tm, een lijst van hoge Romeinse ambtenaren, daterende uit
het eerste kwartaal van de Sde eeuw. Met andere woorden, zou daar
een garnizoen van Germaanse laten genaamd Lagenses hebben geiegen, behorende tot de Romeinse grensverdediging in den laten
Keizertijd, toen deze verdediging van den Beneden-Rijn was verplaatst naar den Belgischen limes. Mocht deze onderstelling juist
blijken te zijn, hetgeen alleen een opgraving ter plaatse zal kunnen
uitmaken, dan zou hiermede een gewichtig punt in het Belgische
limes-vraagstuk zijn oplossing hebben gevonden.
Een tweede castritm-naam in de nabijheid van Maastricht is het
insgelijks door Vannerus besproken Caestert onder Eysden. De
oudste vormen van dezen naam zijn Caffstert (1316), Calfstert
(1325), Cawester (1326), Ca11tster (1330). Sedert het begin van de
lSde eeuw wordt de naam vrij algemeen Ca11tstert gespeld, dat in 1563
en later met Kastert wordt afgewisseld, waaruit zich tenslotte de
43)
Comentario hecho por el Illustre y sauio Cauallero don Sancho de Lond011o (Bijdragen en Medcdeelingen Hist. Genootschap te Utrecht XIII, 's-Gravenhage, 1892), bl. 60-61.
4 4)
A. Hammer an, Limes-Studien. II. F lurnamen am Limes (W estdeutsche Zeitschrift for Geschichte und Kunst XV, Trier, 1896), bl. 50.
45) Over de afwisseling van N en L in Waalse plaatsnamen geeft V annerus, t.a.p.,
bl. 249-254, een reeks voorbeelden.
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tegenwoordige naam Caestert ontwikkeld heeft 46 ). Op grond van de
oudste schrijfwijze meent Vannerus, dat Caestert geen echte castnimnaam is en in zijn oorspronkelijken vorm ,,kalfstaart" betekend zou
hebben, waarvan andere voorbeelden uit de toponymie van WestVlaanderen bekend zijn. Niettemin heeft Caumartin in een van de
eerste jaargangen van de Publications er op gewezen, dat zich onder
C aestert vroeger een St. Nicolaas-kapel bevond, bij den afbraak
waarvan in 1847 door hem ter plaatse fragmenten van Romeins
metselwerk, dakpannen en aardewerk werden aangetroffen 47 ). Deze
kapel lag nabij een laathof, die in de 17de eeuw het eigendom was
van het seminarie De Kettel te Luik en in een 16de~eeuwse memorie
wordt aangeduid als de laathof voor den borch tot Caiistert ·18 ). Een
specif icatie van de goeder en, behorende tot het benef icie van genoemde kapel, uit de 18de eeuw spreekt van een weide, ,,genoemt
den Bomgaert, daer de Capelle op staedt ende den Borgh heeft gestaen" 49 ), terwi j 1 als een van de begrenzingen van die weide de
Stey11straet wordt opgegeven. Volgens Caumartin zouden in deze
weide, die enigszins hoger ligt clan het omringende terrein, zware
muurfundamenten zitten. W aar men den bewusten laathof ook vindt
aangeduid als den laathof van de Kettele ter Barch tot Caustert 50 ),
zie ik in de plaatselijke aanduiding Barch in ieder g eval een mogelijke
aanwijzing voor het bestaan van een Romeinse versterking op dit
punt. Het middeleeuwse kasteel C aestert lag namelijk in tegenstelling
tot de kapel niet te H oog-C aestert, maar vlak aan de Maas te LaagC aestert 5 1 ) . Dank zij een plan van de gemeente Eysden uit 1804 is
het mij gelukt, de ligging van die kapel en het als Barch aangeduide
terrein precies te kunnen vaststellen, d.w.z. ten Westen van den weg
van Breust naar Vise en ten Noorden van het punt, waar de Steenstraat, komende van den molen van Laag-Caestert, in dien weg uitmondt 52 ).
Als Limburgs voorbeeld van een castell11m-naam noemt Vannerus
Kessel, waarvan de oudste vermeldingen als Cassallo en Kassalo
(950), Casie (1082/ 1121), Kessle (1135) enz. een teruggaan op
van n er us, t.a.p., bl. 129-130.
A. C a u m a r t i n, Souvenirs de promenades a Eysden (Publications IV, Maestricht, 1867), bl. 414-419.
48)
]{ijksarchief Maastricht: Landen van Overmaas, Stukken betreffende den laathof
te Caestert; vgl. De Maasgouw I (Maastricht, 1879), bl. 174.
49 )
Rijksarchief Maastricht: Landen van Overmaas, archief schepenbank Eysden.
50)
Rijksarchief Maastricht: Landen van Overmaas, laathof Caestert.
51) Vanner us, Limes, bl. 129.
52) Oud-Archief gemeente Eysden : Plan geometrique de la commune d'Eysden, 1804
en archief van de municipaliteit en mairie van Eysden no. 19. Ik dank deze gegevens aan
de bereidwilligheid van den gemeentearchivaris van Sittard, den heer J. Offermans, die
het gemeente-archief van Eysden opnieuw geordend heeft.
46)
47 )
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Latijns castellum volkomen aannemelijk maken. Voor de Romeinse
origine van Kessel pleiten bovendien de talrijke Romeinse vondsten
aldaar, o.a. van een driegodensteen en een grote hoeveelheid munten,
ontdekt op een vierkant terrein, door grachten omgeven en de Keeskamer genaamd, welke naam volgens Vannerus misschien op de plaats
van de betreffende Romeinse sterkte zou kunnen duiden 53 ) •.
Daar ik mij uitteraard tot het geven van enkele voorbeelden moet
beperken, kan ik op de namen betreffende voor- en vroeghistorische
versterkingen hier niet verder ingaan en moet ik de schans-namen
helaas onbesproken laten.
NAMEN WIJZENDE OP NEDERZETTINGEN
Bepaalde aanwijzingen voor nederzettingen uit den voorhistorischen tijd laten zich uit plaatsnamen moeilijk aflezen, althans voor
zover dit de oudste cultuurtijdperken betreft. Een van /de belangrijkste bandceramische nederzettingen in Limburg, daterende uit het
derde milennium v66r Chr., is die te Stein, een naam, dien men het
vroegst in 13de-eeuwse oorkonden aantreft 5 ~). Hoewel deze nederzetting tot de cultuur van den jongeren Steentijd behoort, kan de
naam Stein bezwaarlijk worden opgevat als een reminiscentie aan dit
tijdperk. Toch kan mij de gangbare naamsverklaring als ,,stenen
huis'', ,,kasteel", wat op het middeleeuwse kasteel aldaar zou slaan,
evenmin bevredigen, en zou ik eerder denken aan het begrip ,,rots" "5 ),
ware het niet, dat de plaatselijke terreingesteldheid daarvoor geen
aanknopingspunten biedt. Met pater Munsters zoek ik den oorsprong
daarom liever in den nog bestaanden stenen bou wval van een Romeinse villa aldaar 55 a).
V oor het opsporen van voorhistorische nederzettingen aan de hand
van plaatsnamen heeft men meer aan namen, waaruit blijkt, dat zij
van Keltischen of voor-Keltischen oorsprong zijn, omdat men daarbij
de zekerheid heeft, <lat zij in ieder geval uit de voor-Romeinse periode
stammen. Prae-Keltisch is misschien Lemiers, dat op een ook bij
Genua vermelden waternaam L em'l!tris zou kunnen teruggaan 56 ). Als
zuiver Keltische namen kunnen g·elden Amby en Cadier, resp. afgeleid
van anibi, ,,omheining" en van een vorm, verwant met den Gallischen
persoonsnaam Catiriits 5 7 ), of wel van een stam *catri, die aan oud53)

v a n n e r u s, t.a.p., bl. 76-77.
W. T h o n e, Beitrage zur Geschichte

der Edelherren v. Stein mit dem Rautenwappen (Publications LXXII, Maastricht, 1936), bl. 245.
55) M. R B u c k, Oberdeutsches Flurnamenbuch (Stuttgart, 1880), bl. 268.
55a) Reisboek van Limburg (Valkenburg, 1947), bl. 345.
56) A. H o Id e r, Alt-Celtischer Sprachschatz II (Leipzig, 1904), koL 182; Pa u I y W i s s ow a, RE. der class. Altertumswissenschaft XII (Stuttgart, 1925), koL 1933.
57) H o I de r, t.a.p. I (Leipzig, 1896), kol. 117; III (Leipzig, 1913), kol. 1149-1150.
5 4)
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Iers cathir, ,,stad" en Cymrisch cader, ,,omheilling", ten grondslag
ligt 58 ). C atitaliitm en C or-iovallimi, de oude namen van Heel en
Heerlen, zijn eveneens van Keltischen oorsprong, al werden deze
namen later door de Romeinen overgenomen. V erder behoren hiertoe
Y zeren, van Keltisch *isaronna, ,,heftig stromend water", I tteren,
van Keltisch *itara, ,,snel vlietend water", en de verwante namen
Neeritter en Jttervoort, Urmond aan den mond van de Ur, die bij
Stein ontspringt en met Keltisch i1r, ,,frisch", verband houdt, en
mogelijk ook Linne, van Keltisch *lindo, vgl. Welsh llyn, ,,water" 59 ).
Een nadere bestudering van de Limburgse plaats-, rivi.e r- en veldnamen zal deze voorlopig nog schaarse oogst ongetwijfeld weten aan
te vullen, al klopt zij in zekeren zin met het door Holwerda, Beckers
en Byvanck ontworpen beeld van de bewoning. Blijkens de archaeologische vondsten moet deze v66r de komst der Romeinen, speciaal in
Zuid-Limburg, niet zeer dicht zijn geweest, hetzij als gevolg van de
bebossing, hetzij wegens den voor de toenmalige landbouwwerktuigen
te zwaren grond 60 ).
Veel talrijker zijn daarentegen de namen wijzende op sporen van
bewoning uit den Romeinsen tijd. Vooral is dit van toepassing op
de namen, waaruit de verspreiding van de Romeinse villa's in Limburg blijkt. Den naam Vijlen, afgeleid van Latijns villa, ,,landhoeve"
of ,,landhuis", vermeldde ik reeds. Daarnaast zijn de zogenaamde
-acum-namen te noemen, namen, samengesteld uit een Latijnsen of
Gallo-Romeinsen persoonsnaam en het suffix -acum, en in den
Romeinsen tijd de gebruikelijke aanduiding van een fundus of landgoed 61 ). De meest bekende daarvan zijn Blariarnm, thans Blerik, en
M ederiacum, thans Melik. Recente vondsten te Melik maken het zeer
waarschijnlijk, dat zich daar ook evenals te Blerik een Romeinse villa
bevond. Resten van zulke villa's zijn insgelijks gevonden te Geverik
onder Beek, te Billich onder Schimmert en te Mook, vroeger M oldik
of Maudik geheten, en laten zich verder vermoeden te Bommerig en
Camerig bij Epen en te Meterik onder Horst. Een volledige lijst van
alle -acitm-namen in Limburg mag voor het onderzoek naar de
Romeinse villa's dan ook als zeer gewenst tegemoet worden gezien.
58 )
W a 1 de - Pokorny,
Vergleichendes
Worterbuch
der . indogermanischen
Sprachen I (Berlin, 1927), bl. 338.
59) C a r n o y, Diet. I, bl. 287, 172; II, bl. 446, 336.
GO) J. H. Ho 1 we rd a, Oudheidkundige kaart van Nederland ('s-Gravenhage, 1924),
bl. 3-5; H. ]. Beckers en G. A. ]. Beckers, Voorgeschiedenis van Zuid-Limburg
(Maastricht, 1940), bl. 16, 19, die op grand van de dichte bandceramische bewoning te
Stein en omliggende gemeenten nochtans geneigd zijn, ook voor den Brans- en I] zertijd
een dicht aaneengesloten bevolking aan te nemen, hoewel de tot dusver gedane vondsten
'hiermede in tegenspraak zijn; A. W. By van ck, De voorgeschiedenis van Nederland
(Leiden, 1941), bl. 182, 183, 210.
6 1)
D au z at, t.a.p., bl. 239-243; vgl. S t e in ha us en, Siedlungskunde, bl. 581-582.

225

In den tijd van de Frankische landname geraakten de Gallo-Romeinse landgoederen, die volgens de archaeologische vondsten vrijwel
alle in de derde eeuw na Chr. verlaten zouden ·zijn, in het bezit van
de Franken. Een nieuwe groep -~cmn-namen ontstond hierdoor,
gevormd met een Germaansen persoonsnaam, zoals het in Belgisch
Limburg gelegen Lanaken, oorspronkelijk Lodenaken, dat op Hlodonacnni, ,,landgoed of woning van Hlodo'', teruggaat 62 ). Dat -ac1t111
of -iacivm in sommige namep. niet als -ik of -ich, maar als -aken
bewaard bleef, verklaart men uit een bijtoon op de eindlettergreep 63 ).
Een eigenaardige groep -acwm-namen treft men aan in de dalen van
de Geul en de Gulp. Of Slenaken, Beittenaken, Pesaeken en Etenaken
met Germaanse persoonsnamen zijn samengesteld, is echter _zeer te
betwijfelen. Pesaeken b.v. is naar alle waarschijnlijkheid afgeleid van
het in het Limburgs dialect nog vo'orkomende woord pesch, een verbastering van Latijns pascuuni, ,,weide", zodat deze naam eerder
,,weide-woning" zal betekenen. De vraag, of Pesaeken/ en analoge
namen op Frankische dan wel Romeinse nederzettingen teruggaan,
zal het bodemonderzoek hebben uit te wijzen.
Een andere groep van namen, die men gewoonlijk in den Frankischen tijd acht te zijn ontstaan, maar die, zoals Vannerus heeft
aangetoond, in vele gevallen op Romeinse of Gallo-Romeinse landgoederen teruggaan, zijn de -weiler-namen, afgeleid van Latijns
villare, een adjectivischen vorm van villa 64 ). Limburg kent zulke
namen in die van Wijlre, Wahlwijler, Nijswijler, Walder (vroeger
Wilre), het in 1416 vermelde, maar thans vergeten Hagewilre onder
Bemelen 65 ), Wijler onder Swalmen, Wilder onder Blerik en Wielder
onder Lottum.
Talrijk zijn ook de namen, die een zichtbare herinnering aan
Romeinse bouwresten uitdrukken. Met name de Steenakker te Stein,
de Steenkuil te Meerssen, het Steenland onder Schimmert, de Steijnbeu,kel te Heer, het Pannenstiik aldaar, het Panneslager tussen Maarlant en Breust, de Parmeshof te Holtum (gem. Born) en die te Heel,
Panheel en dergelijke. Voorts de plaatsnaam Tegelen, die echter ook
met Romeinse pannenbakkerijen in verband zou kunnen staan. Verder
de namen, die het woord oele bevatten, een dialectische benaming
voor ,,kruik", van Latijns olla of iilla, zoals de Oelesheide bij Tegelen,
het bekende Ulestraten en misschien de hofstede Oelsbroek onder
Nuth.
C a r n o y, Diet. II, bl. 327.
A. Carn o y, De plaatsnamen met -acum in het Vlaamsche land (Verslagen en
Mededcelingen der Kon, Vlaamsche Academie 1933, Gent, 1933), bl. 26.
64)
J Vanner u s, A propos de ,,Crencchovillare" (721) et des ,,Weiler" luxembourgeois (Bulletin de Ia Commission royale de toponymie et dialectologie XIII, Tongres,
1939), bl. 36-37; vgl. voor het Rijnland W. Kasper s, Die Weiler-Orte der Koiner
Gegend (Zeitschrift fiir Ortsnamenforschung I, Berlin, 1926, bl. 100-121).
65 )
H a b e t s, t.a.p,, bl. 158,
62)
63 )
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Een ander bestanddeel in plaatsnamen, dat voor de archaeologie
betekenis heeft, is hundis of hons en hitne. Buiten Limburg zijn hiervan als voorbeelden te noemen de Hunenbitrg te Butzbach (Oberhessen), waar een Romeins castellum lag, de Hwner- of Hennerberg
te Nijmegen, insgelijks de plaats van een castellum, en de Hitndsberg
te Remagen met resten van een Romeinse waterleiding 66 ). Limburgse
plaatsnamen van <lien aard zijn o.a. H ontem, een gehucht onder
Margraten, waar volgens de overlevering onder de akkers een oude
stad zou liggen en Dr. Goossens in 1921 sporen van Romeinse brandgraven vond 67 ), verder Oensel bij Ulestraten, Himnecom onder
Nuth, H oenshitis onder Voerendaal, H onthof te Kerkrade, en Hu11sel
bij Ittervoort. De met hune- samengestelde namen kunnen echter ook
in verband staan met voorhistorische vondsten. Wellicht is dit laatste
het geval met den H oenderberg tussen Boekoel en Maalbroek, den
H onderberg te Blerik en verwante namen. Bij den H oenderbooni,
een al in 1220 vermeld punt in de Lieropse heide in Brabant, werd
b.v. een urnenveld ontdekt 68 ).
Van Frankischen oorsprong zijn ongetwijfeld de Limburgse -heemnamen, hetgeen echter niet uitsluit, dat de betreffencle plaatsen bij
reeds bestaande, oude nederzettingen ontstaan zijn, zoals b.v. bij
H ontem en H outem-St. Gerlach het geval is. Als vertegenwoordigers
van dit type noem ik Baexem, Bnggenitm, Grathem, . H eugem,
Lottitm, M erttm, Nitnhem, Ottersttm, Rothem, S evenit111, W ans.:;itm,
Wessem en Wittem, maar de lijst is geenszins volledig. Bij Rothem
heeft men een Frankisch grafveld gevonden en voor W essem is
tekenend, dat de kerkpatroon St. Medardus een typische Frankische
heilige is 69 ). Het Frankische namentype op -ingen of -ingaheim is
in Limburg zwakker vertegenwoordigd, o.a. in Panningen, en in
Swolgen, vroeger Swollinghem. De -dorp, -huizen en -hoven-namen,
die men aan de 8ste en volgende eeuwen toeschri j ft, en de narnen
op -rode en -rade, die op bosontginningen uit de llde en de 12de eeuw
schijnen te wijzen, laat ik hier buiten beschouwing.
66)
De Maasgouw LXIV (Maastricht, 1945), bl. SO, n. 35; vgl. St run ck, t.a.p. II,
bl. 16-21.
67)
W . Go o s sens, Berichten (De Maasgouw XLI, :Yiaastricht, 1921), bl. 94.
6 8)
Nomina Geographica Neerlandica IX (Leiden, 1934), bl. 105. Drs. H. van Bommel
te Maastricht wees mij nog op den merkwaardigen veldnaam Hondsk erk van een
eenzaam stuk land, gelegen ten Z.W. van het gehucht \tVintraak (gem. Munstergeleen).
Volgens F. Leu sch n er, Der Flurname ,,Hundskirche" im Raume Pirna-Neustadt enz.
(Nachrichtenblatt fiir deutsche Flurnamenkunde VI, 1936, bl. 17-30) zou ,,Hundskirche"
als spotnaam gegeven zijn aan ,,heidense" cultusplaatsen; ik vermoed echter, <lat hij eerder
een aanduiding is van voor- of vroeghistorische begraafplaatsen.
6 9)
Blijkens H. S amp son, Die Heiligen als Kirchenpatrone und ihre Auswahl fi.ir
die Erzdii:icese Ki:iln enz. (Paderborn, 1892), bl. 308 was St. Medardus insgelijks kerkpatroon te Auenheim (Kreis Bergheim), Ni:irvenich (Kreis Diiren) en Wisskirchen (Kreis
Euskirchen).
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NAMEN WIJZENDE OP GRAFHEUVELS
In nauw verband met de nederzettingen staan ·de graven. Een in
Limburg veel voorkomende benaming voor grafheuvels is tomme,
tombe of tommel, een afleiding van Latijns tumba of tumulits, dat
,,grafheuvel" betekent. Met deze aanduiding kunnen zowel voorhistorische als Romeinse grafheuvels zijn bedoeld. Om U hiervan
een voorbeeld te noemen, hoef ik niet ver buiten Maastricht te gaan.
Te Scharn, niet ver van het punt, waar de Molenweg den Bemelerweg, den ouden Romeinsen weg van Maastricht naar Aken kruist,
bevond zich weleer een grafheuvel, in oude grensbeschrijvingen als
de Tomme of Tumba aangeduid. Helaas is deze in de vorige eeuw
afgegr aven, maar een kleine verhevenheid in het veld wijst er nu nog
de plaats van aan. Bij Sittard moeten er weleer zelfs meerdere hebben
gelegen; in een oorkonde uit 1294 is althans sprake van een bosje
aldaar, genaamd Tommele. Andere voorbeelden van de plaatselijke
aanduiding tomme of tmnbe zijn-mij bekend uit St. Pieter, Grubbenvorst, Thorn, Horn, Heel en Roermond 70 ) .
Een zuiver Germaans woord voor grafheuvel is hlew, verband
houdende met Gotisch hlaiw, ,,graf", en in Belgie vertegenwoordigd
door de plaatsnamen Zoittleeitw, St.-Pieters-Leeitw en Denderleeitw 71 ). Waarschijnlijk hebben het Limburgse Leeitwen ten Noorden van Roermond en het gehucht Leeitwen onder Beesel een zelfden
naamsoorsprong. Op de typische Limburgse benaming wippel voor
grafheuvel heeft indertijd Habets gewezen. De Wippelsche heide
onder Geulem, de Wippelsberg tussen Y zeren en Wolf shuis, en Wippelsdaal, de oude naam van W elsden, bewaren de herinnering aan zulke
heuvels 72 ). Interessant voor den archaeoloog zijn voorts de heuvels,
door de volksoverlevering toegeschreven aan den Duivel, aan heksen,
reuzen, dwergen of menselijke wezens, die aan het eigen volk vreemd
zijn. Zo heeft de merkwaardige Drususberg onder Herten vermoedelijk niets met den Romeinsen veldheer Drusus uit te staan, ondanks
de Romeinse vondsten daar ter plaatse, maar met het woord droes,
70 )
(E. Ru s s e I), De tumulus van Scharn (Limburger Koerier van 3 F ebruari 1939);
G. D. F r a n q u i n e t, Overzicht der gemeentearchieven en beredeneerde inventaris der
oorkonden en bescheiden van de gemeenten Sittard en Venlo (Maastricht, 1872), nos. 2 en 7.
Wellicht houdt <lit bosje verband m et de veldnamen tommel, achterste en v urste tom111el,
vermeld op een 19de-eeuwse kaart, op de west. helling van den Kallenberg te Sittard,
waar nog 3 heuveltjes zichtbaar zijn volgens bericht van Drs. H. van Bommel; G. A.
Co 1 1 et t e, Aanteekeningen en stukken betreffende St. Pieter I (Rijksarchief Maastricht :
Handschriften), bl. 1165; De Maasgouw LXIV (Maastricht, 1945), bl. 41 en 42; op den
Twmp tussen Heel en Panheel en te Roermond achter de Kapel in 't Zand naar vriendelijke mededeling van den heer L. L. Mertens te Rogge!.
71)
Carn o y, Diet. II, bl. 659; vgl. Crawford, t.a.p., bl. 157-158 en Vanner us,
Actes de delimitation, bl. 269.
72)
Publications II (Maestricht, 1865), bl. 206.
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een van de vele populaire benamingen voor den Duivel 73 ). Een onderzoek van den H eksenberg en den naburigen W elschenhenvel in de
sagenrijke Graatheide zou wellicht eveneens tot interessante ontdekkingen kunnen leiden. Van den J odenberg te Grevenbicht staat zo
goed als vast, dat ook deze een timmlus was 74 ).
NAMEN WIJZENDE OP LOSSE VONDSTEN .
Op vele Goitdbergen, Goiidal?!?ers, Zilverbergen en andere Schatbergen in Duitsland zijn voor- of vroeghistorische vondsten gedaan
en ook hierin staat Limburg niet achter, daar het bij Valkenburg
zijn Go1idsberg bezit, op den top waarvan men een laat-Romeinsen
burgus of wachtpost ontdekt heeft. Ten onrechte heeft men wel gemeend, dat de naam Goiidsberg een verbastering zou zijn van Godesof T¥ odansberg; in een 14de-eeuwse oorkonde heet hij heel duidelijk
Mons Aiwi d.w.z .. ,Goudsberg" 75 ). Vermoedelijk heeft de vondst
van gouden munten of andere gouden voorwerpen op die plaats tot
het ontstaan van den naam aanleiding gegeven. De Silveren bempt
te Elewijt bij Vilvoorde in Belgie dankt op dezelfde manier zijn naam
aan de talrijke Romeinse zilveren rriunten, die vanouds in deze weide
werden gevonden 76 ). Of er nog meer Goudsbergen in Zuid-Limburg
zijn, is mij niet bekend; wel weet ik er een in Midden-Limburg, nl.
ten Zuiden van Menun 77 ). Evenmin ken ik in Nederlands Limburg
een Gondakker, al zal die er bij nader onderzoek wel te vinden zijn,
aangezien ik dezen naam in Belgisch Limburg ben tegengekomen.
Een goederenlijst vim de te Mechelen aan de Maas gevestigde proosdij van St. Servaas uit 1486 vermeldt namelijk het bezit van land
aan den goidden acker te Mechelen 78 ). Onder Nederlands Eysden
vond ik den. verwanten veldnaam dat giilden bonder 79 ) en de heer
Linssen wees mij op den analogen naam de golden bodem onder
73 )
H am m e r a n, t.a.p., bl. 53, rriet verschillende andere voorbeelden o.a. de Drusushugel bij den Saalburg in den Taunus. Vgl. verder den Auvelenberg tussen Sittard en
Limbricht en andere plaatsnamen, die met de Ave!- of Avermennekens (Kabouters). in
verband warden gebracht.
74) Publications XX (Ruremonde, 1883), bl. 10.
75 )
G. D. Franqui net, Beredeneerde -inventaris der oorkonden en bescheiden van
het adellijk klooster St. Gerlach (l:lfaastricht, 1877), bl. 53.
76 )
A. Wauters, Histoire des environs de Bruxelles II (Bruxelles ,1855), bl. 680-681.
77 )
Rijksarchief Maastricht: Kaartenverzameling no. 137 (kaart van Herten uit 1805),
waarop de heer J. Linssen te Roermond zo vriendelijk was, mij te wijzen. Achteraf vond
ik nag een Goudberg te Roosteren (zie B. M. D e I e m a r r e, Inventaris van de archieven
der gemeente Roosteren, 1943-1944, no. 24S2), terwij! de heer Geurts te Echt mijn aandacht vestigde op een Goudsberg onder Montfort.
78 )
Rijksarchief Maastricht : archief kapittel St. Servaas, register van goederen en
tijnsen te Mechelen uit 1486, no. 580, £. 65.
79) Rijksarchief Maastricht: kadaster van Breust, 1577, £. 100 vs.
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Wessem. De naam Schatberg draagt o.a. een duin onder Sevenum
·
dicht bi j Helena veen.
Een typische veldnaam, waar ook op gelet dient te warden, is die
van Zuurmaat en andere, met zuur- of zoer-, zoals men in Limburg
zegt, samengestelde namen. Eerstgenoemde komt o.a. te Werkhoven
in de provincie Utrecht voor, waar hij reeds in het laatst van de
16de eeuw vermeld wordt en de vindplaats bleek te zijn van een
Romeins grafmonument 80 ). Voor Limburg denk ik hierbij aan de
hoeve S oitret op de grens tussen Heerlen en Simpelveld, waarvan de
naam, in 1378 S oiirheit gespeld 81 ), een ,,zuurheide" doet vermoeden.
In alle gevallen, waarin ,,zuur" niet slaat op de natuurlijke gesteldheid van den bodem, kan men zeker zijn, met een uit archaeologisch
oogpunt belangrijken naam te doen te hebben.
Onder de rubriek van de losse vondsten zijn verder te noemen de
namen van oude bronnen, hoewel deze gewoonlijk met nabije nederzettingen samenhangen. Born, dat onder meer een rol speelt in de
sagen random koning Zwentibold of Sanderbout, is ongetwijfeld zo'n
oude hron-naam evenals Caumer- te Heerlen, welke laatste naam een
verbastering is van Caitborn of Caldenborn, een oude bron, gelegen
in de onmiddellijke nabijheid van een Romeinse villa 82 ). Hetzelfde
kan warden vermoed van den naam van het gehucht S chonborn onder
Wijlre.
In den Romeinsen tijd waren de bronnen meestal ook cultusplaatsen. Het bewijs hiervoor levert o.a. een enkele jaren terug te Gulpen
ontdekte Gallo-Romeinse tempel, gelegen op een terrein, de Kampborn
genaamd. Een dergelijke tempel werd ook ontdekt bij het Ravensbosch onder Valkenburg op een punt, genaamd Tomberg. Aangezien
bij <lit laatste punt ook sarcofagen zijn gevonden, schijnt de naam
T01nberg eerder met die graven dan met den tempel verband te
houden 83 ). Ik kan U evenwel een anderen naam noemen, die niet
onmogelijk op een oude cultusplaats wijst, te weten den M aterberch
of M aterenberch te Elsloo, o.a. vermeld in een oorkonde uit 1452.
Het eerste bestanddeel van dezen naam is kennelijk het Latijnse mater
en duidt op de zowel in Callie als in het Rijnland sterk verbreide
80 )
L. J. F. Jans sen, Over een Romeinschen steen, in het jaar 1839 te Werkhoven
opgegraven (Utrecht, 1843); Archie£ voor . de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht
XXXV (Utrecht ,1909), bl. 242.
81) Publications XX! (Ruremonde, 1884), bl. 148.
82 )
Publications LXVI (Maestricht, 1930), · bl. 199.
83 )
'
Verslagen omtrent 's Rijks Verzamelingen van Geschiedenis en Kunst LXV, 1942
('s-Gravenhage, 1943), bl. 113-114; J. Ha bets, Une colonie beige-romaine au Ravensbosch
pres de Fauquemont (Bulletin des Commissions royales d'art et d'archeologie XVII,
Bruxelles, 1878), bl. 113.
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verering van de Moedergodinnen 84 ). Zo kunnen er in de Limburgse
plaats- en veldnamen nog meer, vaak alleen locaal vereerde en weinig
bekende godheden met hun inheemsen of Romeinsen naam verborgen
liggen. Ook dit zal nader onderzocht dienen te warden.
NAMEN WIJZENDE OP ROMEINSE WEGEN
In zijn uitvoerige analyse van de toponymie der Romeinse wegen
verdeelt Grenier deze namen in verschillende rubrieken, waarvan ik
hier alleen die rubrieken vermeld, die speciaal voor Limburg van
belang zijn. Dit is in de eerste plaats die van de namen, die hun oorsprong gedeeltelijk aan de folklore en gedeeltelijk aan de geschiedenis
ontlenen. Als voorbeelden van eerstgenoemde soort noemt Grenier de
Chemins du Diable, Cha'/Jtssees Bnwiehaut, Chemins de la Reine en
C hemins-C hasle (Charles) 85 ). Een Limburgse parallel verschaft ons
de benaming Ko11ing Carelswech, Koning Karelsbaan of Kei:Jer
Karelsweg voor den Romeinsen weg van Xanten over de Oelesheide
bij V enlo naar Melik en verder naar het Z uiden. Genoemdeii weg vindt
men echter ook aangeduid als Prinsendijl?, Prince11baa11 of Heksenweg 86 ). Bij onderzoekingen naar het juiste beloop van clien weg bleek
mij, hoe de naam Koning of Keizer Karelsweg, waarvan de oudst
bekende vermelding uit 1551 dagtekent 87 ), in de omgeving van Roermond nu nog bij de ouden van dagen voortleeft. Zelfs wist men mij
in het gehucht De Straat onder Maasniel in het veld nog precies aan
te wijzen, waar de Katiing Karelsbaan had gelopen. Met Koning of
Keizer Karel is ongetwijfeld bedoeld Karel de Grote, op wien ook de
in Frankrijk verbreicie benaming Chemin-Chasle teruggaat. Het
folkloristisch gebruik, den naam van Karel den Grote met wegen in
verband te brengen, heeft nochtans geen andere betekenis dan om
hun hogen ouderdom aan te duiden. De Merovingische en Karolingische vorsten toch hebben slechts sporadisch nieuwe wegen aangelegd 88 ). Hun werkzaamheid op dit gebied bepaalde zich hoofdzakelijk
tot het doen herstellen van de oude Romeinse wegen en deze kan
84 )
Algemeen Rijksarchief Den Haag: Weense charters no. 321; vgl. Publications XXI
(Ruremonde, 1884), bl. 416-417 en Franqui net, St. Gerlach no. 85. Voor de verering
der Moedergodinnen, zie H. van de Weer d, Inleiding tot de Gallo-Romeinsche
archaeologie der N ederlanclen (Antwerpen, 1944), bl. 195 en de op bl. 209 vermelde
literatuur. De 1Iaterberghoeve ligt vlak aan de grens van Geulle bij het Hoge Bosch.
85) Gr en i e r, Manuel II, bl. 237-238.
86 )
C. Gu i 11 on, Ontdekking van oude begraafplaatsen bij het Pruissische dorp
Tuddern, op de grenzen van het hertogdom Limburg (Algemene Konst- en Lettcrbo<le
1842, Haarlem, 1842), bl. 397-398. Naclere bijzonderheden over clezen Romeinsen weg hoop
ik binnen afzienbaren tijcl te publiceren in een artikel over het diverticulum XantenHeerlen.
87)
Publications XII (Ruremonde, 1875), bl. 426.
88)
C ha um e, t.a.p., bl. · 676-677.
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nauwelijks zo ingrijpend zijn geweest, dat de herinnering daaraan in
het volksgeheugen bleef voortleven. W aar de naam van Karel den
Grote zich aan een weg heef t gehecht, kan men clan ook haast zeker
zijn, met een Romeinsen weg te doen te hebben. Opgravingen onder
Swalmen en bij het kasteel Hillenraedt hebben inderdaad aangetoond,
dat de Koning Karelsweg een Romeinse weg was 89 ). Hetzelfde geldt
voor de via M ansuerisca, een Romeinsen weg door het Hohe Venn,
die daar volgens den geschiedschrijver Ernst nog in het begin van
de 19de eeuw als Chaussee de Charlemagne bekend stand 90 ).
Een wegennaam, die ons naar een grensgebied tussen folklore en
historie voert, is de naam Oeslingerstraat, voorkomende in een lSdeeeuwse grensbeschrijving van het vroeger aan het kapittel van St.
Servaas behorende deel van C adier. Oesling of Osning is de vroegmiddeleeuwse, het eerst in 825 vermelde benaming voor de Luxernburgse Ardennen en het aangrenzende deel van den Eifel 91 ). Deze
Oeslingerstraat is waarschijnlijk een oude Romeinse weg; die van
Maastricht door den Oesling naai: Trier liep. Behalve als Oeslingerstraat komt deze weg in de middeleeuwse bronnen ook voor als Lirnbitrgerstraat en thans heet hij onder Cadier nog Limbitrgerweg. Deze
tweede naam is vermoedelijk ontstaan, nadat het in de llde eeu\\gestichte kasteel Limburg, dat ter zijde van den Romeinsen weg lag,
een centrum van betekenis was geworden en zodoende het verkeer tot
zich trok 92 ) . De reeds genoemde via M ansuerisca, vermeld in een
oorkonde uit het jaar 670, was een andere, vermoedelijk nog oudere
benaming voor dienzelf den weg; na de omlegging daarvan over het
stadje Limburg stond zij in de 16de eeuw bekend als chemin roval
tirant de Limbourg sur Treves 93 ). Genoemde Romeinse weg begon

'

89 )
Verslagen omtrent 's Rijks Verzamelingen van Geschiedenis en Kunst LX, 1937
('s-Gravenhage, 1938), bl. 69.
90) E r n s t, t.a.p., bl. 217.
91 )
Publications IV (Maestricht, 1867), bl. 51. In het stuk, zoals het door Habets
gepubliceerd is, staat 0 e r 1 in g e r in plaats van 0 es 1 in g er, hetgeen een drukfout
of een copieerfout moet zijn, aangezien het Gichtregister van Heer over 1494-1528, f. 281
(Rijksarchief Maastricht) een afschrift van genoemde grensbeschrijving bevat, waar
duidelijk 0 es s Ii n g er is te lezen; vgl. het cijnsregister van Heer (± 1450) (Rijsarchief Maastricht : archief kapittel St. Servaas), waarin sprake is van ,,platea dicta
die Oyslinger straet''. Over den Oesling zie J. Vann e r u s, L'Oesling et ses rapports
avec l'Ardenne (Melange Camille de Borman, Liege, 1919, bl. 57-71); vgl. A. Jacoby,
Oesling (Vierton-Luxemburg II, 1936, bl. 77-87, 158-171).
92 )
De identiteit van de Oeslingerstraat met de Limbitrgerstraat heb ik behandeld in
een nog te verschijnen studie over ,,De Romeinse weg op den Heerder berg".
93 )
H. S ch u e rm an s, Anciens chemins et monuments dans Jes Hautes-Fagnes
(Bulletin des Commissions royales d'art et d'archeologie X, Bruxelles, 1871), bl. 410. Over
de via Mansuerisca zie verder J. Bastin, La via Mansuerisca (L'Antiquite classique III,
Bruxelles, 1934-1935, bl. 363-383); F. To u s s a in t, La via Mansuerisca et la villa royale
de Waimes (Folklore Stavelot-Malmedy St.-Vith IX, Malmedy, 1939, bl. 9-46); ] . Vann er u s, La via Mansuerisca (Folklore Stavelot-Malmecly, 1946), bl. 31-34. Roewe! Toussaint aannemelijk maakt, dat de via Mansuerisca naar St.-Vith leidde, kan ik zijn opvatting,
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bij Maastricht als een aftakking van den Romeinsen weg Maastricht-Aken. Dit geschiedde te Scharn even voorbij het kruispunt
van den Bemelerweg met den weg Amby-Heer, waar de weg naar
Trier in de richting van het voogdijgesticht St. Jozef afboog. Achter
dit gesticht klom hij den Heerderberg op. Een proefopgraving dicht
bij het punt, waar de Limbiwgerweg den Akersteenweg kruist, bracht
ongeveer 60 cM onder den tegenwoordigen landweg een met keitjes
verhard wegdek aan het licht, waarin door mij enkele scherven van
vermoedelijk Romeinse herkomst werden aangetroffen.
Ongeveer zes jaar geleden beschreef ik het Limburgse gedeelte van
den Romeinsen weg Keulen-Tongeren en nam o_.a. op grond van de
op de Peutingerkaart vermelde afstanden aan, dat deze weg niet over
Meerssen en Houthem, maar over Berg en Vilt zou hebben gelopen.
Een nadere bevestiging van deze onderstelling, aan de toponymie
ontleend, was de ontdekking, dat de Bergerstraat in de Middeleeuwen
oorspronkelijk Collener straet of ,,Keulse straat" heette 94 ).
Een tweede rubriek, door Grenier genoemd als van belang zijnde
voor de toponymie van de Romeinse wegen, zijn de namen, die de
herinnering aan het aspect van den weg oproepen. Tot de meest frappante kenmerken van een Romeinsen weg behoort zijn bestrating,
zijn met kiezel, keien of plavuizen verhard wegdek. Deze eigenaardigheid heeft tot verschillende toponiemen aanleiding gegeven. Een
van de meest sprekende is Steenstraat; zoals o.a. de Romeinse weg
Keulen- Tongeren heet op het stuk tussen W alem en V alkenburg,
dat langs den Romeinsen bitrgits op den Goitdsberg voert, thans een
gewone landweg, die uiterlijk niets van een verharden weg heeft 95 ).
Een andere, reeds in de Middeleeuwen vermelde Steenstraat is de
Meerssenerweg, die stellig ook op een Romeinsen weg teruggaat 96 ).
Een analoge middeleeuws-Latijnse benaming voor Romeinse wegen
is caminits, van Keltisch caminos en waarschijnlijk insgelijks ,,verdat zij zich van hie!' naar Luxemburg zou hebben voortgezet, niet delen, aangezien zij
hierdoor haar oorspronkelijke richting verloren zou hebben, en bovendien ten Zuiden van
St.-Vith gedeeltelijk zou samenvallen met den Romeinsen weg Keulen-Reims. Haar
voortzetting is m.i. dan ook te zoeken langs een ouden weg over Breitfeld naar Bitburg
en zo verder naar Trier, waarlangs op verschillende plaatsen Romeinse vondsten geconstateerd zijn. Het hier aangeduide parcours heeft dit voor op andere onderstellingen, dat
het de nodeloze beklimming van het hoge Schneifelgebergte vermeed.
94)
H ab et s, Wijsdommen, bl. 158; Rijksarchief Maastricht: leenregister der heren
van Gronsveld, 1581-1743 en archief van het kasteel Borgharen, waarin stukken betreffende een leen, groat l2 bunder, aan de Keulse of Berger straat. Ik dank deze gegevens
aan de attentie van den heer ]. M. Van de Venne, hoofdcommies aan het Rijksarchief in
Limburg. H. C. W. R o e m e n, Maastricht. Een geografische, hoofdzakelijk economischgeografische beschrijving en verklaring der agglomeraties in de gemeente Maastricht. Diss.
Rotterdam (Maastricht, 1947), bl. 49-50 komt op geografische overwegingen tot dezelfde
conclusie omtrent het beloop over Berg van den Romeinsen weg Keulen-Tongeren.
95)
De Maasgouw LXII (Maastricht, 1942), bl. 26 en 29, n. 42.
96) Publications XVIII (Ruremonde, 1881), bl. 53-54, 136 en 139.
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harde weg" betekenend. Op den linker Ri j noever heef t zi j zich tot
op den huidigen dag gehandhaafd onder de vormen Kemm, Kemel,
Kemich, Kim en Kimweg 97 ). In een lijst van buurtwegen onder de
gemeente Ulestraten uit den Fransen tijd vond ik deze benaming als
de Kemme terug voor een weg, ook M aastrichterweg genoemd, die
van den Wijngaardsberg ten Noordoosten van Meerssen over Schimmert en Nuth naar Brunssum en van hier over Schinveld naar Gangelt loopt. Waarschijnlijk hebben wij ook hier met een Romeinsen
weg te doen en wel vermoedelijk een weg, die van Maastricht naar
N euss, het Romeinse Nave siitm, leidde 98 ).
Een met caminits verwante aanduiding van Romeinse wegen is
calcipetra, waarvan Vannerus enkele voorbeelden uit Belgisch Limburg aanhaalt, en dat volgens een 14de-eeuwse goederenlijst met
Vlaams Herstroit, d.w.z. ,,Beerstraat", zou gelijkstaan 99 ). Bet germaanse aequivalent van calcipetra is Kalkweg. In Limbu,rg ben ik
het nog niet tegengekomen. Heerstraat, Heerbaan en Heerenstraat
zijn daarentegen veelvuldig voerkomende oude benamingen voor
Romeinse wegen, o.a. voor den weg Keulen-Tongeren, den weg
Nijmegen-Tongeren en den weg Maastricht-Aken, waaJ"aan onder
Y zeren nu nog een gehucht Heerstraat ligt 100 ). Ook in het enkele
woord Straat schuilt dikwijls een herinnering aan een Romeinsen
weg, zo b.v. bij het gehucht Straat onder Voerendaal, bij het reeds
genoemde De Straat onder Maasniel, en mogelijk ook bij het gehucht
Straten onder Nuth. Op de mogelijke Romeinse origine van Ulestraten wees ik reeds in een ander verband.
Een volgende categorie van namen, voor het wegenonderzoek van
belang, zijn de namen, die aan Romeinse mijlpalen of leugenstenen
herinneren. Van het gebruik, plaatsen aan te duiden naar hun ligging
aan den zoveelsten mijlpaal, b.v. ad quartum of ad q1iintum lapidem,
hetgeen in Frankrijk en in het Rijnland plaatsnamen deed ontstaan
als Qiiartes en Qnint, heb ik in Limburg nog geen voorbeelden kunnen
ontdekken. Aan een leugensteen herinnert wellicht de veldnaam de
Witte Steen te Mechelen aan de Maas ter zijde van den Romeinsen
weg Nijmegen-Tongeren. Bet bewuste terrein ligt namelijk precies
14 Leugen of Gallische mijlen ( = 31,08 km) van het centrum van
de Romeinse stad Tonger en verwi j derd 101 ).
9 7)
J. V a n n e r u s, Calciata et Calcipetra (Archivum Latinitatis Medii Aevi XVIII,.
Bruxelles, 1945), bl. 8 van den overdruk; vgl. Steinhaus en, Flurnamen, bl. 203 en
Steinhaus en, Siedlungskunde, bl. 98-101.
98 )
H. H a r d e n b e r g en F. N u ye n s, Inventaris der archieven van het arrondissement Maastricht en van het departement van de Nedermaas (1794-1814) ('s-Gravenhage, 1946), no. 2333 : Etat des chemins vicinaux de la commune d'Ulestraten an XIII.
99) V an n e r u s, Calciata, bl. 12.
.
100) 'De Maasgouw LXII (Maastricht, 1942), bl. 4; LXIV (Maastricht, 1945), bl. 41-42.
101 )
H. Har d en berg, De villa Elst en het castrum aldaar (N ederlandsch Archievenblad L, Groningen, 1946), bl. 43.
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Belangrijker voor ons zijn de namen, wijzende op een nv1erovergang. Het meest sprekende voorbeeld daarvan in Limburg is Maastricht, afgeleid van traiectus, dat ,,doorwaadbare plaats in een rivier"
of ,,rivierovergang" betekent 102 ). Pons, het Latijnse woord voor
,,brug", heeft in de Limburgse toponymie, voor zover mij bekend is,
geen sporen nagelaten; wel even over de grens tussen Stralen en
Geldern in Pont aan den Romeinsen weg van Xanten over Melik naar
Heerlen. In het algemeen wijzen plaatsnamen, van een riviernaam
afgeleid, vaak op oude rivierovergangen. Op de Peutingerkaart b.v.
dragen de Romeinse stations dikwijls den naam van de rivier, die de
reisroute kruist. Grenier verklaart dit uit het feit, dat het punt, waar
de reizigers een rivier moesten oversteken, voor hen die rivier vertegenwoordigde. Wanneer men derhalve een plaatsnaam tegenkomt,
die van een riviernaam is afgeleid, is dit in vele gevallen een aanwijzing voor het passeren van een Romeinsen weg 103 ). Men denke
b.v. aan Gitlpen, dat zijn naam ontleent aan de Gulp, het bekende
zijriviertje van de Geul, dat hier door den Romeinsen weg Maastricht-Aken gekruist werd. Ook kan dit gelden voor Geleen, genoemd naar het gelijknamige riviertje en gelegen aan een ouden weg,
die in den Romeinsen tijd wellicht de verbinding vormde tussen
Maastricht en Tuddern, het Teitdiwitm van het Itinerarium Antonini,
welke weg, van Meerssen komend, bij Daniken de Geleen overschreed 104 ).
Grenier noemt verder een reeks algemene namen, wijzende op
nederzettingen aan Romeinse wegen, zoals vicus, mansio, mutatio,
attegia, canaba, casa, tabernae, stabula, maceriae, en de merkwaardige benaming Maison Rouge 105 ). Misschien behoren hiertoe Kasen
onder Bunde en Roodhitis ten Noorden van het station Beek, beide
gelegen aan een ondersteklen Romeinsen weg van Meerssen over den
Kruisberg naar Katsop en van daar ongeveer parallel met de Onde
Baan door de Graatheide naar Buchten, Oud-Roosteren, Echt, Linne
en zo verder naar het N oorden 106 ) .
De Maasgouw LXII, bl. 25; vgl. Gr en i e r, t.a.p., bl. 186.
Gren i e r, t.a.p., bl. 267-270.
J. Hagen, Riimerstrassen der Rheinprovinz (Bonn-Leipzig, 1923), bl. 133-135
erkent het bestaan van een Romeinsen weg Xanten-Tongeren over Maastricht, waarvan
hij het beloop ten Zuiden van Sittard echter niet precies weet aan te geven.
10s)
G r e n i e r, t.a.p., bl. 276-291.
106 )
B e c k e r s, t.a.p., bl. 293-294 komen tot een andere gissing omtrent het beloop
van <lien weg, aangezien een doorgraving in de Oude Baan, waarop zij aanvankelijk hun
aandacht lieten vallen, bij Kerenshof hen volkomen teleur stelde. Op grond van resten van
bewoning in den vorm van villa's, begraafplaatsen, grafheuvels, putten enz. nemen zij een
meer westelijken loop aan langs Elsloo, Stein, Urmond, Obbicht, Grevenbicht (zie afb. 132,
bl. 385). Ten N oorden van U rmond moet de bewuste weg echter in ieder geval in de
richting van Born zijn afgebogen ter vermijding van het beekje, dat evenwijdig met de
Maas langs Obbicht en Grevenbicht stroomt. De stafkaart wijst bovendien sporen aan van
een ouden weg, die op slechts geringen afstand" nagenoeg parallel loopt met de Oude Baan
en nader onderzocht zou moeten worden eveQ-als de omgeving van het Roodhuis.
102)
103)
10 4 )
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Ten slotte wijst Grenier nog op de toponymie van de begraafplaatsen en heiligdommen, die langs Romeinse wegen kunnen voorkomen.
Met uitzondering van de tumuli, waarover ik reeds sprak en die men
vaak langs Romeinse wegen aantreft, geloof ik niet, dat men er voor
Limburg veel uit kan leren 107 ). Wel lijkt het mij nuttig, op een
omstandigheid te wijzen, waarover Grenier het in een ander verband
heeft. Men heeft namelijk opgemerkt, dat, wanneer een Romeinse
weg door een dorp leidt, hij altijd aan den voet van de aamvezige
kerk of kapel voorbijgaat, vooropgesteld, dat deze zeer oud zijn 108 ).
Zo ligt b.v. te Scharn bij het punt, waar de Romeinse weg Maastricht-Aken aftakt, een terrein, 't Kerkslce genaamd. Op dit terrein
stoncl vroeger een kapel, die van v66r 1145 dagtekent 109 ) . Nog schuilt
er een kenmerk, om den ouderdom van wegen af te lezen, in de aanwezigheid daarlangs van middeleeuwse leprooshuizen" de gestichten,
waar de melaatsen verpleegd werden 110 ). Een van de oudste voorbeelden van zulke huizen in Limburg en zelfs ·in heel West-Europa
is het leprooshuis te Maastricht -aan den Scharnen,veg, dat reeds vermeld wordt in het in het jaar 634 opgemaakte testament van den
diaken Adalgisel bijgenaamd Grimo, een zeer vermogend grootgrondbezi tter ui t den l\Ierovingischen ti j d
111

).

Bij de omzwervingen, die ik met U heb gedaan in de Limburgse
toponymie, nam ik Maastricht tot uitgangspunt. Het is ook het punt,
waar ik thans wil eindigen. Uitteraard heb ik mij moeten beperken
tot het doen van enkele grepen uit het veelzijdige toponymische mate-

II

1 0 1)
Van de door Grenier, t.a.p., bl. 291 vermelde veldnamen A l'Hom1ne mo1·t en
Cimet·iere des Sarra:::ins, wijzende op oude begraafplaatsen, die met Romeinse wegen in
verband kunnen staan, zij n mij achteraf nog de volgende Limburgse yoorbeelden bekend
geworden : 0 p den dooden man ten N oorden van het dorp Herkenbosch aan den in De
.\faasgouw LXIV, bL 44 genoemden weg naar Keulen en het Geu:::enkerkhof onder St.
Odilienberg aan den Romeinsen weg yan .\Ielik naar Tuddern. VgL owr deze namen
J \ -an n c r us, Les lieux-dits Mort Homme, Marte F emme, Dooden Man, Dood l flijf,
et leurs congeneres (Bulletin de la Comm. royale de toponymie et dialectologie XX,
Tongres, 19-+6, bl. 193-209).
108 )
Grenier, t.a.p., bl. 149; Beckers, t.a.p., bl. 294 wijst er op, dat de eenvoudige
wegkapelletjes midden in het Yeld vaak te vinden zijn langs lZomeinse wegen, hetgeen in
het bijzonder geldt voor die kapelletjes, waarvan de middeleeuwse oorsprong aan de hand
yan oude wlclnamen, b.v. 't Bieltgen, te bewijzen is. Hetzelfde geldt ook yoor de veldkruisen, zie A. v\· e I t e r s, Het Limburgsche veldkruis in zijn yerschillende beslaansvormen, vergeleken met het veldkruis in de naburige landen (Publications LXV, :\faestricht, 1929, bl. 246-314, speciaal bl. 280-281 en' 285) .
1 09)
G. D . F r a n q u i n e t, Beredeneercle inventaris der oorkonclen en bescheiden van
de abclij Kloosterrade enz. (Maastricht, 1869), no. 7 en bl. 265, n. 1.
HO) \V. Frohn, Siechenhauser und Verkehrsstrassen im Rheinland (Rheinische Vierteljahrsblatter II, Bonn, 1932, bl. 143-164).
111) Fr oh n, t.a.p., bL 162, alwaar het bewuste testament ten onrechte op 636 gedateerd
wordt. Zie voor de juiste datering C.
am pa ch, Urkunden- uncl Quellenbuch zur
Geschichte der altluxemburgischen Territorien bis zur burgundischen Zeit I (Luxemburg,
1935), no. 4, bl. 6.
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riaal, voor zover dat speciaal voor de Limburgse oudheidkunde van
belang is. Ik hoop echter, bij U voldoende belangstelling te hebben
gewekt, om naar een vollediger verzameling van dit materiaal te
verlangen. Zowel voor den filoloog als voor den archaeoloog is daarvan ongetwijfeld een rij~e oogst te verwachten, gelijk voor het oogsten van het materiaal de hulp van den historicus geenszins gemist
zal kunnen warden.
Ter opwekking tot dien gemeenschappelijken arbeid meen ik niet
beter te kunnen doen, dan voor U te citeren hetgeen Gaston Paris zo
treffend over de toponymie heeft gezegd:
,,Wat is kostbaarder, interessanter, ik zou bijna zeggen roerender
dan deze namen, die misschien den eersten indruk weerspiegelen, die
ons vaderland, het land, waar wij leven en dat wij lief hebben, met
zijn woeste of bevallige vormen, zijn heuvels en vergezichten, zijn
afwisselende aspecten van kleur en vegetatie, heeft gemaakt op het
oog en de ziel van de mensen, die het bewoonden en 1 die daar ontslapen zijn lang voor ons, hun verre nazaten ?" 112 ).
Op U, Limburgers, rust dan ook de ereplicht, het verzamelen van
de Limburgse plaats- en veldnamen te bevorderen. Niet slechts uit
liefde voor het oude, maar mede in het belang van de wetenschap.
Het wordt tijd, dat wij eindelijk eens volledig kunnen overzien, wat
Limburg als beschavingscentrum in de vroegste geschiedenis van ons
land heef t betekend. De in het buitenland reeds zo nuttig gebleken
samenwerking tussen plaatsnaamkunde en archaeologie zal <lit doel
naar verwachting kunnen verwezenlijken.
112)

D au z a t, t.a.p., bl. 9.

